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 12. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 07. června 2016
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
Ing. Roland Hase

……………………….…….
Mgr. Michal Mrázek

Zasedání se zúčastnilo 15 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

1. Zahájení
Audio záznam nebyl doslovně přepisován. Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné
zastupitele a občany města. V 16:00 hodin zahájil 12. zasedání zastupitelstva města. V době
zahájení bylo přítomno 15 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: Pan Miroslav Horák
hlasování = 14 pro, 1 se zdržel
člen: Paní Bc. Dagmar Farská
hlasování = 14 pro, 1 se zdržel
člen: Pan Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.
hlasování = 15 pro
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Ing. Roland Hase a pan
Mgr. Michal Mrázek, zapisovatelkou byla určena paní Natálie Černá.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 12. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.
hlasování = 15 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 v případě, nebude-li smlouva
uzavřena, bude revokováno usnesení o prodeji pozemku), 9. ZM: usn. č. 152/2015 – splněno,
10. ZM: usn. č. 172/2016 – splněno, 11. ZM: usn. č. 185/2016 – splněno, usn. č. 186/2016 –
splněno, usn. č. 187/2016 – splněno, usn. č. 188/2016 – splněno, usn. č. 189/2016 – splněno,
usn. č. 190/2016 – splněno, usn. č. 201/2016 – splněno
Finanční záležitosti: 11. ZM: usn. č. 191/2016 – splněno, usn. č. 192/2016 – splněno, usn. č.
193/2016 – splněno, usn. č. 194/2016 – splněno, usn. č. 195/2016 – splněno, usn. č. 196/2016
– splněno, usn. č. 197/2016 – splněno, usn. č. 198/2016 – splněno, usn. č. 199/2016 – splněno,
usn. č. 200/2016 – splněno
Různé: 9. ZM: usn. č. 167/2015 – trvá (sloučení příspěvkových organizací, bude provedeno ke
dni 01. 09. 2016), 11. ZM: usn. č. 202/2016 – splněno, usn. č. 203/2016 - splněno, usn. č.
204/2016 - splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 206/2016
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 15 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
Pan starosta seznámil zastupitelstvo o udělení bronzové medaile Lilie a přátelství Městu Jiříkov
od Svazu skautů a skautek České Republiky – ocenění za záslužnou činnost, prospěšné
skautskému hnutí v rámci odhalení pamětní desky spisovateli Ferninandu Schlögel- Merzinovi.
Pan Kolompár – na minulém ZM jste se mě ptal, co jsme s panem Havlůjem udělali pro Město
Jiříkov. V první řadě jsem se zasloužil o zachránění života panu S. V roce 2014 jsem svým
způsobem zabránil dopravní nehodě s panem starostou, nedal jste přednost, mějte trochu
pokory. – Pan starosta – ihned jsem se Vám omluvil, vím, že jsem udělal prohřešek, byl jsem si
toho plně vědom.
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Paní B. – přečetla žádost o pronájem pozemku, který jí byl zamítnut. – Pan starosta – nedokáži
teď říct. – Paní Havlová upřesnila, že paní B. podala žádost tento týden, teprve se bude
projednávat. – Paní B. – minulý rok jsem si podávala žádost také a bylo mi automaticky řečeno,
že mi ho nepronajmou. – Pan starosta – radu města k tomu vedly určité kroky a připomínky
sousedních občanů. – Paní B. – zahradu se momentálně snažíme udržovat, přijďte se podívat,
Vy se jezdíte dívat jen tam, kde se něco děje. Mohlo by se to brát jako diskriminace. – Pan F.
ml. – jsem rád, že se to tu projednává, zahrada je sice posekaná, ale mají tam nepořádek a
zápach, moč a výkaly od psů. Také mi vadí Vaše chování a chování Vašich dětí, včetně nadávek
na osobu mé matky, která se ozvala, aby u vás byl klid. – Pan starosta – myslím, že Vaše dohady
sem nepatří, vyslechli jsme Vás, paní B., pokud nám poskytnete písemnou připomínku, bude
přiložena k Zápisu a uschována a pan F. se vyjádřil v rámci druhé strany (zapisovatelka ani
pan starosta neobdrželi písemnou připomínku od paní B.). Poprosím o další příspěvek.
- Paní Pancová – Mám několik otázek. Chtěla bych se zeptat, jak bývá cirkus u zdi, kde jsou
vykácené stromy, jestli tam budou místo vykácených stromů nějaké malebné keře, se kterými
by to tam vypadalo lépe. – Pan starosta – Děkuji za připomínku, nedokážu momentálně
odpovědět. – dále u potoka, č.p. 12, jak jsou klenby, klenutí se rozpadá a někdo tomu zřejmě
napomáhá, šlo by to zpevnit nebo něco podobného? – Prověříme Vaší připomínku. – Firma
Asekol, jak vyvážejí kontejnery s elektroodpadem, dlouho firma nepřijela, kontejner je plný,
telefonovali jsme jim, protože je ucpaný zásobník, nic s tím neudělali, je s nimi nějaká dohoda?
– Určitě je s nimi smlouva, firma bude vyzvána k nápravě. – jak je vysázené stromořadí v ul.
Svobodova, šlo by pozvat znalce, aby se stromy nezaškrtily? – máme poznamenáno.
- Pan Havlůj – chtěl bych doplnit podání, tříděných odpadů, které jsem Vám dával. Ve Velkém
Šenově to mají tak, že město sváží samo a každý občan obdrží čárový kód a město tak má
přehled o tom, kdo a jak třídí. Poplatek na občana je 480,- Kč a rok. Zvažte, zda by to u nás
také nebylo lepší. Dále - Březinova ul. – do dnes tam jsou díry. Rok se s tím nic nedělá, tak to
prosím opravte. Dále bych chtěl podotknout, že byla udělána smlouva na projektovou
dokumentaci na hasičárnu. Podle smlouvy měla být projektová dokumentace 18. 05. 2016
hotová. Proč to ještě není? Proč děláte projekty s projektantem, který neplní termíny? – Pan
Sabo - na projektovou dokumentaci se dělalo výběrové řízení. Na základě toho se vybrala
firma, která měla zaprojektovat přístavbu včetně úprav se stanovenou celkovou cenou a
termínem. Firma přijela na prohlídku hasičárny a přišla s dalšími návrhy, jak řešit dál. Nechali
jsme to od nich sepsat, co se ještě bude muset doplnit v rámci projektové dokumentace a přišla
od nich cenová nabídka, když se udělají věci dle našich požadavků, tak dojde k navýšení ceny
za projekt, a protože nemohli začít na projektové dokumentaci, když dělali posouzení, přišli
s návrhem o posunutí termínu. Na poslední RM jsme tuto nabídku projednali, navýšení i
posunutí termínu a termín je teď do 22. 08. 2016 a od tohoto termínu se budou odvíjet další
věci, protože nedokážeme říct, zda územní řízení nebo souhlas budou trvat měsíc nebo tři
měsíce například, a tak tam mají vždy termíny do 10 dnů zpracovat projektovou dokumentaci
a jiné od vydání územního řízení, apod. Proto se zde jedná o zdržení. – Pan Bc. Stredák – pane
Havlůj, v pátek jste u nás byl na odboru, díry na komunikacích jsme si vyjasnili, tak nechápu
pointu, proč to musíte řešit i teď zde. – Pan Havlůj – k odpovědi pana Saba – proč jste tedy
zaplatili studii, která je v současné době špatná? Stálo to spoustu peněz. – Pan starosta – pane
Havlůj, Vy jako stavař byste měl vědět, co obnáší studie proveditelnosti nějakého projektu, že
je to vlastně objemová studie s určitým návrhem a ne konkrétní věc, která se nějakým způsobem
obsáhne. – Pan Havlůj – studii jsem si stáhl z internetu a byla poměrně dobře udělaná, nevím,
proč jste ji rušili a vybrali jednu jedinou firmu z Ústí nad Labem a dát 250.000,- Kč za projekt
je celkem hodně. – Pan starosta – proběhlo klasické výběrové řízení a zájem projevila pouze
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jedna firma a nikdo jiný zájem neměl, neměli jsme z čeho vybírat. Zákon je takový, že pokud se
přihlásí jedna firma, můžeme ji vybrat, dříve tomu tak nebylo a muselo se udělat nové výběrové
řízení, čímž se potom celá akce prodlužuje. – Proč jste tedy neoslovili pana Cobla? – Oslovili
jsme ho, obdržel i nabídku, ale omluvil se.
- Dále vystoupila paní B. s panem F. ml. ohledně nepronajatého pozemku a proběhla zde
výměna názorů, dále pan starosta ukončil tento bod.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměrů prodeje nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Sabo přednesl zastupitelům k projednání
zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města
Jiříkov. Na části p.p.č. 5819 je umístěna informační tabule, tato část bude geometricky oddělena
a zůstane v majetku Města Jiříkov.
- Pan Wittgruber – co se zamýšlí s komunikací? Nevím, jak je široká. Buď cestu zrušit, nebo
zachovat. – Pan starosta – komunikace se nepoužívá, zrušme ji, nebo si řekněme, že komunikaci
zachováme. Máme tam kolem dokola pozemky. Musíte si říct, zda chcete cestu zachovat, nebo
se zruší a bude přístupná ze Štefánikovi ul. – Zbyde tam pozemek na dům? Měla by tam být
komunikace, jestli se plánuje další výstavba.
- Vystoupil pan Wittgruber s návrhem zachování komunikace o šíři pěti metrů. Následně dal
pan starosta o jeho návrhu hlasovat. Zastupitelé hlasovali s výsledkem 15 pro.
Pan starosta – při zadání zpracování geometrického plánu odborem výstavby a životního
prostředí bude oddělen pětimetrový pruh pro možnost přístupu k další části nemovitosti,
popřípadě ke stavbě rodinného domu. Následně dal pan starosta hlasovat o usnesení. Zastupitelé
přijali následující usnesení:
Usnesení č. 207/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji části p.p.č. 577/1 (zahrada) a části
p.p.č. 5819 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464,
407 53 Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji části p.p.č. 577/1 (zahrada) a části
p.p.č. 5819 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464,
407 53 Jiříkov.
hlasování = 15 pro
b) zadání zpracování podkladů k odkupu nemovitostí
Pan Sabo přednesl zastupitelům k projednání zadání zpracování podkladů k odkupu
nemovitostí. Město chce odkoupit část pozemkové parcely č. 2941/1, na které leží část
komunikace Mělnická. Jednáním bylo domluveno, že pozemek bude městu prodán, ale i se
st.p.č. 1916. Pozemky musí být geometricky odděleny. Odkupem pozemku dojde k narovnání
vlastnictví pod komunikací v ulici Mělnická. Komise výstavby životního prostředí a finanční
výbor odkup pozemku doporučují. Rada města odkup a zpracování podkladů doporučuje.
Zastupitelé k uvedenému přijali usnesení:
Usnesení č. 208/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k odkupu části p.p.č. 2941/1 (ostatní plocha)
a st.p.č. 1916 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k odkupu části p.p.č. 2941/1 (ostatní plocha) a
st.p.č. 1916 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 15 pro
Pan Sabo přednesl zastupitelům nabídku odkupu části pozemku, která zasahuje do komunikace
a část pozemku, která sousedí s ulicí Pohraniční a jejíž součástí je vedení splaškové kanalizace.
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Komise výstavby a životního prostředí, finanční výbor odkup pozemku doporučují. Rada města
odkup pozemku a zpracování podkladů doporučuje. Zastupitelé k uvedenému přijali usnesení:
Usnesení č. 209/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k odkupu části p.p.č. 5099/1 (trvalý travní
porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k odkupu části p.p.č. 5099/1 (trvalý travní
porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova.
hlasování = 15 pro
Pan Sabo přednesl zastupitelům zadání zpracování podkladů k odkupu části nemovitostí.
Spoluvlastníkem těchto pozemků je Město Jiříkov, a to podílem 3/24. K dnešnímu dni není
vyřízeno dědické řízení a pozemky vlastní další tři osoby. Na části těchto pozemků je plánovaná
výstavba chodníku. Komise výstavby a životního prostředí a finanční výbor odkup pozemků
nedoporučují, v budoucnu odkoupit jen část, která bude zastavěna chodníkem. Rada města
odkup a zpracování podkladů nedoporučuje. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 210/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k odkupu části st.p.č. 845 (zastavěná plocha
a nádvoří), p.p.č. 5320 (trvalý travní porost), p.p.č. 5322 (trvalý travní porost) vše v k.ú.
Filipov u Jiříkova.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů k odkupu části st.p.č. 845 (zastavěná plocha
a nádvoří), p.p.č. 5320 (trvalý travní porost), p.p.č. 5322 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Filipov
u Jiříkova.
hlasování = 15 pro
c) prodej nemovitostí
Pan Sabo projednal se zastupiteli města prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova dle
podané žádosti, záměry byly schváleny na zasedání ZM dne 19. 04. 2016 a zveřejněny na úřední
desce od 13. 05. 2016 do 30. 05. 2016. Jedná se o prodej stavební parcely č. 2025 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 110 m2 a pozemkové parcely č. 607/8 (trvalý travní porost) o
výměře 672 m2 vše v k.ú. Jiříkov. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 211/2016
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti 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
v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům J. a P. S., 407 53 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 kupující do 31. 12. 2017 na st.p.č. 2025 nezkolaudují rodinný
dům.
hlasování = 15 pro
Pan Sabo projednal se zastupiteli města prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova dle
podané žádosti. Jedná se o prodej části pozemkové parcely č. 714/3 (orná půda) o výměře
1167 m2 v k.ú. Jiříkov. Na výše uvedeném pozemku chtějí žadatelé postavit nový rodinný dům
typu bungalov. Pozemek byl geometricky zaměřen tak, aby byl zajištěn přístup na pozemek
z komunikace Svobodova a byl oddělen zelený pás s výsadbou stromů. Na prodej pozemku
bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva. Zastupitelé
přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 212/2016
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 714/3 (orná
půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1469-28/2016, která je zapsána na listu
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vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, paní V. T., 407 53 Jiříkov a panu O. Č., 407 77 Šluknov, na stavbu rodinného domu
za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1, tj. celkem 24.840,- Kč. Na prodej
pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde
nájemné činí 1,- Kč/m2 a rok.
hlasování = 15 pro
Pan Sabo projednal se zastupiteli města prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova dle
podané žádosti. Jedná se o prodej části pozemkové parcely č. 5838/1 (zahrada) o výměře
223 m2 v k.ú. Jiříkov, sloužící jako přístup k nemovitosti, která je ve vlastnictví žadatelů.
Pozemek byl geometricky oddělen. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 213/2016
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5838/1
(zahrada) o výměře 223 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1467-43/2016, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům M. B., 407 53 Jiříkov a J. B., 470 06 Česká Lípa za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 26.760,- Kč.
hlasování = 15 pro
Pan Sabo přednesl prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova. Jedná se o prodej části
pozemkové parcely č. 3193 (trvalý travní porost) o výměře 496 m2 v k.ú. Jiříkov, která navazuje
na zahradu žadatele. Za tuto zahradu prodá Městu Jiříkov část p.p.č. 3167 o stejné výměře.
Záměr prodeje a odkupu byl schválen v ZM. Zastupitelstvo přijalo usnesení:
Usnesení č. 214/2016
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3193 (trvalý
travní porost) o výměře 496 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1445-35/2015, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, panu P. J., 407 53 Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 63.320,- Kč.
hlasování = 15 pro
d) odkup nemovitostí
Pan Sabo přednesl zastupitelstvu města k projednání odkup nemovitosti do vlastnictví Města
Jiříkova dle podané nabídky. Jedná se o odkup ostatní komunikace v ulici Teplická.
Komunikace byla vedena ve zjednodušené evidenci, ale digitalizací katastru došlo k zápisu
parcely č. 6258/4 o výměře 73 m2. Ostatní části komunikace již vlastní Město Jiříkov.
Komunikace spojuje ulici Rumburskou a Teplickou. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 215/2016
1. ZM projednalo odkup nemovitosti.
2. ZM rozhodlo odkoupit p.p.č. 6258/4 (ostatní komunikace) o výměře 73 m2 v k.ú. Jiříkov,
která je zapsána na listu vlastnictví č. 510 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů P. a R. M., 407 53 Jiříkov, za cenu 120,- Kč/m2,
tj. celkem 8.760,- Kč.
hlasování = 15 pro
Pan Sabo přednesl zastupitelstvu města k projednání odkup nemovitosti do vlastnictví Města
Jiříkova. Vlastníci st.p.č. 1906 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 67 m2 v k.ú. Jiříkov
nabídli tento pozemek k odkupu za cenu 1,- Kč s tím, že náklady spojené s převodem pozemku
uhradí Město Jiříkov. Jedná se o pozemek pod stavbou čističky odpadních vod v Teplické ulici.
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- Pan Wittgruber pronesl, že má k projednávané věci vztah, ale hlasovat bude.
Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 216/2016
1. ZM projednalo odkup nemovitosti.
2. ZM rozhodlo odkoupit st.p.č. 1906 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 67 m2 v k.ú.
Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 965 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví J. R., 407 53 Jiříkov, L. R., 407 53 Jiříkov,
P. W., 407 53 Jiříkov a P. W., 407 53 Jiříkov, za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč.
hlasování = 15 pro
Pan Sabo přednesl zastupitelstvu města k projednání odkup částí nemovitosti do vlastnictví
Města Jiříkova dle podané nabídky. Jedná se o odkup části p.p.č. 3167 (trvalý travní porost) o
výměře 481 m². Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 217/2016
1. ZM projednalo odkup nemovitosti.
2. ZM rozhodlo odkoupit část p.p.č. 3167 (trvalý travní porost) o výměře 481 m2 v k.ú. Jiříkov,
dle GOP č. 1445-35/2015, která je zapsána na listu vlastnictví č. 581 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví pana P. J., 407 53 Jiříkov, za cenu
120,- Kč/m2, tj. celkem 57.720,- Kč.
hlasování = 14 pro, 1 se zdržel
e) podání žádosti o bezúplatný převod zemědělských pozemků
Pan Sabo přednesl žádost o bezúplatný převod zemědělských pozemků. Město Jiříkov má nový
územní plán, kde některé pozemky ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu jsou vedeny pro
bydlení a veřejnou zeleň. Tyto pozemky by mohlo Město Jiříkov získat bezúplatně do svého
vlastnictví. K projednání jsou předloženy pozemky, které by připadly v úvahu, a proto musí být
schváleno podání žádosti o bezúplatný převod. Pokud Státní pozemkový úřad žádosti vyhoví,
budou smlouvy o bezúplatném převodu znovu projednávány v RM a ZM. Zastupitelstvo přijalo
toto usnesení:
Usnesení č. 218/2016
1. ZM projednalo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků, a to p.p.č. 585/1 (trvalý
travní porost) o výměře 7095 m2, p.p.č. 616/1 (orná půda) o výměře 12963 m2, p.p.č. 616/5
(orná půda) o výměře 1563 m2, p.p.č. 714/1 (orná půda) o výměře 6471 m2, p.p.č. 834/1 (trvalý
travní porost) o výměře 1228 m2, p.p.č. 834/7 (trvalý travní porost) o výměře 4258 m2,
části p.p.č. 922/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 5700 m2, části p.p.č. 922/4 (trvalý travní
porost) o výměře cca 2600 m2, p.p.č. 1909/2 (ostatní plocha) o výměře 170 m2, p.p.č. 2962
(trvalý travní porost) o výměře 66 m2, p.p.č. 3048/1 (trvalý travní porost) o výměře 4223 m2,
p.p.č. 4462 (zahrada) o výměře 1710 m2, části p.p.č. 4734/1 (trvalý travní porost) o výměře cca
18500 m2, p.p.č. 4881/15 (trvalý travní porost) o výměře 367 m2, p.p.č. 4881/18 (zahrada) o
výměře 625 m2, části p.p.č. 5608/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 4400 m2 vše
v katastrálním území Jiříkov.
2. ZM rozhodlo podat žádost o bezúplatný převod pozemků, a to p.p.č. 585/1 (trvalý travní
porost) o výměře 7095 m2, p.p.č. 616/1 (orná půda) o výměře 12963 m2, p.p.č. 616/5 (orná
půda) o výměře 1563 m2, p.p.č. 714/1 (orná půda) o výměře 6471 m2, p.p.č. 834/1 (trvalý travní
porost) o výměře 1228 m2, p.p.č. 834/7 (trvalý travní porost) o výměře 4258 m2, části
p.p.č. 922/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 5700 m2, části p.p.č. 922/4 (trvalý travní porost)
o výměře cca 2600 m2, p.p.č. 1909/2 (ostatní plocha) o výměře 170 m2, p.p.č. 2962 (trvalý
travní porost) o výměře 66 m2, p.p.č. 3048/1 (trvalý travní porost) o výměře 4223 m2,
p.p.č. 4462 (zahrada) o výměře 1710 m2, části p.p.č. 4734/1 (trvalý travní porost) o výměře cca
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18500 m2, p.p.č. 4881/15 (trvalý travní porost) o výměře 367 m2, p.p.č. 4881/18 (zahrada) o
výměře 625 m2, části p.p.č. 5608/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 4400 m2 vše
v katastrálním území Jiříkov na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha.
3. ZM projednalo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků, a to části p.p.č. 5272/1
(trvalý travní porost) o výměře cca 12200 m2, p.p.č. 5364/1 (trvalý travní porost) o výměře
5415 m2 vše v katastrálním území Filipov u Jiříkova.
4. ZM rozhodlo podat žádost o bezúplatný převod pozemků, a to části p.p.č. 5272/1 (trvalý
travní porost) o výměře cca 12200 m2, p.p.č. 5364/1 (trvalý travní porost) o výměře 5415 m2
vše v katastrálním území Filipov u Jiříkova na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha.
hlasování = 15 pro
5. Usnesení z 12. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům usnesení
Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 219/2016
ZM bere na vědomí usnesení 12. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 06. 06. 2016.
hlasování = 15 pro
6. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Jiříkova za rok 2015
Paní Ing. Schovancová přednesla Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2015 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2015.
- Pan Mgr. Matička – proč jsme materiály Závěrečného účtu dostali až v zákonné lhůtě, a tedy
až krátce před ZM? Ani jsem si nevšiml, že by to někde viselo. – Pan starosta – viselo to na
úředních deskách a webových stránkách Města. – Paní Ing. Schovancová – nedošlo k žádnému
porušení. Postup je takový, jaký má být. – Pan starosta – dělalo se takto vždy, není problém
Vás v příštím roce upozornit, že je materiál na webových stránkách. – Pan Mgr. Matička –
v této souvislosti bych chtěl zastupitele upozornit, zda si jsou vědomi toho, že existuje cosi jako
trestní odpovědnost zastupitele. Pokud se zvedne ruka pro něco špatného, může se stát, že někdo
může přijít i o dům. Nemyslím konkrétní bod, pouze se mi zdá, že na prostudování bylo málo
času. – Paní Ing. Schovancová – to si nemyslím, především tam nebylo nic, co byste nevěděli
již od začátku roku, a nejsem si vědoma, že bychom něco porušili. Pro příští rok si tedy dělám
poznámku.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 220/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2015 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2015 a projednání Závěrečného
účtu Města Jiříkova za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Jiříkova za rok 2015 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
2. ZM zároveň rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2015 ve výši
326.397,94 Kč převést do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce
2016.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést převod částky ve výši
326.397,94 Kč z běžného účtu města do rezervního fondu v termínu do 30. 06. 2016.
hlasování = 13 pro, 2 se zdrželi
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(změna)
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Pan Sabo přednesl návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(změna) na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 ? snížení energetické
náročnosti.“ Zastupitelé města k tomu přijali usnesení:
Usnesení č. 221/2016
1. ZM projednalo návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (změna) na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 ? snížení
energetické náročnosti“ a tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) bere na vědomí.
2. ZM projednalo a bere na vědomí změnu výše dotace dle bodu 3 smlouvy na částku ve výši
445.556,45 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu na částku ve výši 7.574.459,65 Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí, že dle bodu 4 se uvedené procento celkových
způsobilých výdajů nemění, přičemž celkové způsobilé výdaje se mění na částku
8.911.129,- Kč a celkové způsobilé veřejné výdaje se mění na částku ve výši 8.911.129,- Kč.
4. ZM rozhodlo schválit dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161
ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“ mezi Státním fondem životního
prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Městem Jiříkov.
5. ZM rozhodlo schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) identifikační
číslo EDS: 115D222002437 včetně technické a finanční přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí
dotace od poskytovatele Ministerstva životního prostředí ČR se sídlem Vršovická 1442/65,
100 10 Praha 10 na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 ? snížení
energetické náročnosti“.
6. ZM rozhodlo přijmout finanční prostředky ve výši 157.848,33 Kč poskytnuté Městu Jiříkov
v rámci dotace od Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP na akci
„CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“.
hlasování = 15 pro
b) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(změna)
Pan Sabo přednesl návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14197583 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(změna) na akci „CZ.1.02/3.2.00/13.20704 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730,
Jiříkov“. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 222/2016
1. ZM projednalo návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14197583 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (změna) na akci „CZ.1.02/3.2.00/13.20704 Snížení energetické náročnosti objektu
čp. 730, Jiříkov“ a tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14197583 o poskytnutí podpory a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) bere na vědomí.
2. ZM projednalo a bere na vědomí změnu výše dotace dle bodu 3 smlouvy na částku ve výši
76.010,- Kč a výše dotace ze státního rozpočtu na částku ve výši 1.292.185,30 Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí, že dle bodu 4 smlouvy se mění výše celkových
způsobilých výdajů na částku 1.520.218,- Kč a celkové způsobilé veřejné výdaje se mění na
částku ve výši 1.520.218,- Kč.
4. ZM rozhodlo schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14197583 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP na akci
„CZ.1.02/3.2.00/13.20704 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov“ mezi
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Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Městem
Jiříkov.
5. ZM rozhodlo schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) identifikační číslo EDS:
115D222004637 včetně technické a finanční přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace od
poskytovatele Ministerstva životního prostředí ČR se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
10 na akci „CZ.1.02/3.2.00/13.20704 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730,
Jiříkov“.
6. ZM rozhodlo přijmout finanční prostředky ve výši 27.277,30 Kč poskytnuté Městu Jiříkov
v rámci dotace od Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP na akci
„CZ.1.02/3.2.00/13.20704 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov“.
hlasování = 15 pro
c) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2016 a mezitímní účetní závěrka za
1. čtvrtletí 2016
Paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům k projednání rozbor hospodaření Města Jiříkova
za leden – březen 2016 a mezitímní účetní závěrku za 1. čtvrtletí 2016. Zastupitelstvo následně
přijalo usnesení:
Usnesení č. 223/2016
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2016:
a) příjmy ve výši 17.760.773,46 Kč, výdaje ve výši 16.122.087,04 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 1.638.686,42 Kč,
b) výnosy ve výši 51.646.466,44 Kč, náklady ve výši 66.148.309,02 Kč, výsledek hospodaření
běžného účetního období mínus 14.501.842,58 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2016, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, a rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období 3/2016
schválit.
hlasování = 12 pro, 3 se zdrželi
d) poskytnutí další dotace TJ Spartak Jiříkov, z.s. z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016
Paní Ing. Schovancová projednala se zastupiteli města poskytnutí další dotace TJ SPARTAK
Jiříkov, z.s. z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016.
- Pan Mark – vidím v žádostech lehké formální vady podání, žadatelem je TJ Spartak Jiříkov,
z.s. na činnost jednotlivých oddílů, nevím přesně, zda by žádost neměla být podaná jedna s tím,
že v příloze bude rozepsáno kolik peněz je na kterou činnost, protože tu vidím poskytnuté
dotace za dva předcházející roky z rozpočtu obce a na jedné žádosti, co se týče podílu tenistů
za rok 2014 – 2015 nečerpali žádnou dotaci od města, druhá žádost je opět pro tenisty, že za
rok 2014 čerpali 4.000,- Kč, za rok 2015 nic, vezmu-li fotbalisty, tak ti za rok 2014 čerpali
9.000,- Kč, za rok 2015 nic, opět fotbalisté za rok 2014 12.000,- Kč a za rok 2015 nic a opět
fotbalisté, rok 2014 25.000,- Kč a za rok 2015 50.000,- Kč. Jestli je to za jeden subjekt a vždy
se podávalo poskytování dotace Spartaku, tak by částky měly být souhrnně, jakou částku přijal
od města v rámci dotace, ne na jednotlivé akce, ale jako na subjekt. – Paní Ing. Schovancová –
občanská sdružení mohou žádat formou několika žádostí. V případě, že žádost přijde ve stejném
termínu, musí je město sloučit a nakládat s nimi jako s jednou žádostí. TJ Spartak Jiříkov, z.s.
uvedl přijaté částky za rok 2014 a 2015, čímž neporušil pravidla pro poskytování příspěvku. –
Pan Wittgruber – musím tu souhlasit. Jestli-že je někde napsáno, že právní subjekt obdržel
dotaci, tak musíte vykázat dotaci, tudíž tam všechny dotace musí být. Zda to bylo pro oddíl
tenistů nebo pro fotbalisty, to je jedno, ale celé to tam musí napsat. – Paní Ing. Schovancová –
mají to takto správně.
Pan starosta zkonstatoval, že má k projednávané věci vztah, neboť jako předseda podával
žádost za Spartak Jiříkov, z.s.
Zastupitelé k tomuto přijali usnesení:
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Usnesení č. 224/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem, o
poskytnutí další dotace v celkové výši 82.000,- Kč na:
- 8.000,- Kč na 10. ročník Svatováclavského turnaje v tenise dne 28. 09. 2016 na věcné ceny
pro nejlepší hráče a na pořízení tenisových míčků,
- 10.000,- Kč na 22. ročník „Tradičního turnaje o putovní pohár starosty Města Jiříkova v malé
kopané“ dne 05. 07. 2016 na věcné ceny pro 4 první mužstva, pro nejlepšího hráče, brankaře,
střelce,
- 14.000,- Kč na Satelitní turnaj pro žáky JARO a PODZIM 2016 na nákup cen pro zúčastněná
mužstva, ceny pro nejlepšího hráče, střelce, brankaře, úhrada rozhodčích,
- 50.000,- Kč na zajištění činnosti mužstev dětí a mládeže na sportovní vybavení pro děti,
poplatky na rozhodčí a cestovné za dopravu, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem, ve výši
50.000,- Kč na zajištění činnosti mužstev dětí a mládeže, a to na sportovní vybavení pro děti,
poplatky na rozhodčí a cestovné za dopravu, na ceny do turnajů. Důvodem je tradiční
poskytování příspěvků.
3. ZM bere na vědomí Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016
uzavíraného mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53
Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem, tento dodatek
schvaluje a zároveň ukládá místostarostovi města tento dodatek podepsat.
hlasování = 13 pro, 2 se zdrželi
e) rozpočtové opatření č. 8/2016 Města Jiříkova
Paní Ing. Schovancová přednesla k projednání rozpočtové opatření č. 8/2016.
- Pan Mgr. Matička – dozvěděl jsem se o herním prvku na dětské hřiště v Zahradní ulici. Měl
jsem za to, že se o dětské hřiště starají manželé P. – Pan starosta – chtěli se o něj přihlásit, že
tam vzbudí zájem sousedů, ale nestalo se tak. – Nebylo by lepší investovat trochu peněz na
dětské hřiště do Filipova? - Upravili jsme park v Zahradní ulici. – Uvedu případně bod do
různého s návrhem usnesení dětského hřiště ve Filipově.
Zastupitelé následně přijali usnesení:
Usnesení č. 225/2016
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 8/2016 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 8/2016 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 15 pro
8. Různé
a) smlouva o spolupráci při realizaci stavby
Vedoucí odboru místního a bytového hospodářství pan Bc. Stredák předložil na zastupitelstvu
Smlouvu o spolupráci při realizaci stavby.
Pan Ing. Hase – máme konkrétní termíny? – Pan Bc. Stredák – červen penetrace, asfalty
v srpnu. Ze strany SVS a.s. je smlouva prodloužena do 30. 09. 2015.
Pan Fodor ml. – je plánované dopravní značení? A chtěl jsem se zeptat, jak jsou spoje, budou
se penetrovat? – Pan Bc. Stredák – ptal jsem se na to, jeden starý povrch a rozdíl se dělá tak,
že se spára prořízne a dá se tam zálivka, a tak budou provádět i napojení.
Pan Dufek – co se dělalo okolo zdi u kostela? Je tam proužek. – Pan Bc. Stredák – proužek
vynechali, báli se to odbourat, aby jim nespadla zeď. Nechalo se 40 cm, ještě se to upraví, přijde
tam zálivka.
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Pan Mgr. Mrázek – koupaliště na křižovatce Rumburská ul., odbočka k nám, voda. – Pan Bc.
Stredák – řešilo se v rámci poslední havárie, upozorňoval jsem, že je tam voda stále, musí zjistit,
kde se tam voda bere, z kanalizace to není.
Zastupitelstvo přijalo usnesení:
Usnesení č. 226/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o spolupráci při realizaci
stavby „Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodů – rozšíření obnovy povrchů“
uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Severočeskou
vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, v částce
1.934.480,83 Kč se splatností v pěti rovnoměrných splátkách v průběhu pěti let splatných
v jednotlivých splátkách vždy k 31. 03. daného roku.
2. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci stavby „Jiříkov, odkanalizování
centra a rekonstrukce vodovodů – rozšíření obnovy povrchů“ mezi Městem Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská
1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, v částce 1.934.480,83 Kč se splatností v pěti
rovnoměrných splátkách v průběhu pěti let splatných v jednotlivých splátkách vždy k 31. 03.
daného roku.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o spolupráci při realizaci stavby „Jiříkov,
odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodů – rozšíření obnovy povrchů“ mezi Městem
Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Severočeskou vodárenskou společností
a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, v částce 1.934.480,83 Kč se splatností
v pěti rovnoměrných splátkách v průběhu pěti let splatných v jednotlivých splátkách vždy
k 31. 03. daného roku.
hlasování = 14 pro, 1 se zdržel
b) odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy ZM
Pan starosta předložil na zastupitelstvu města odměny členům výborů Zastupitelstva města
Jiříkova, kteří nejsou členy ZM. Bylo pravidlem, že členům finančního a kontrolního výboru
ZM, kteří nejsou členy zastupitelstva, se vyplácelo finanční plnění ve výši 400,- Kč/měsíc,
pokud se účastnil aspoň jednoho zasedání výboru. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 227/2016
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od 01. 07. 2016 do 31. 05. 2016.
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova ve výši:
Finanční výbor
paní N. S., Jiříkov
1.200,- Kč
pan J. H., Jiříkov
2.000,- Kč
Kontrolní výbor
pan D. W., Jiříkov
800,- Kč
pan K. Z., Jiříkov
800,- Kč
pan J. V., Jiříkov
800,- Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
hlasování = 15 pro
c) návrh Stanov dobrovolného svazku obcí SEVER
Pan starosta předložil na zastupitelstvu města návrh „Stanov dobrovolného svazku obcí
SEVER“. Na základě připomínky Krajského úřadu Ústeckého kraje a nového Občanského
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zákoníku musí DSO SEVER schválit nové stanovy s termínem do 30. června 2016. Zastupitelé
přijali usnesení:
Usnesení č. 228/2016
ZM projednalo návrh Stanov Dobrovolného svazku obcí SEVER se sídlem Obecní úřad
Lipová, Lipová č.p. 422, 407 81 Lipová a znění Stanov Dobrovolného svazku obcí SEVER
schvaluje.
hlasování = 15 pro
d) informace o činnosti rady města
Pan starosta informoval zastupitele o činnosti rady města za období od posledního zasedání
zastupitelstva města (11. ZM ze dne 19. 04. 2016).
- Pan Dvořák – Usnesení jsou stručná, co je to ta Jiříkovská kovadlina? – Pan starosta - akce,
která by měla navazovat na staročeské jarmarky a v Lipové mají Lipovský dřevák, a co by
mohlo být spjaté s Jiříkovem, tak nás napadla kovadlina v rámci Jawy. Něco na způsob
staročeského jarmarku, akce se bude konat 24. 09. 2016, budeme se snažit podat dotaci na
příspěvek na občanské vybavení, stany se nám rozpadají, lavice si půjčujeme.
- Pan Mark – vzhledem k tomu, že Lipovský dřevák je o vyřezávání, tak toto bude o kovářství?
– Pan starosta – ano. - Vím, že se pořádá něco na Moravě, možná by stálo za to zjistit nějaké
kontakty. – Můžete mi něco takového přeposlat? - Podívám se.
Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 229/2016
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 Mgr. Mrázek poděkoval SDH Jiříkov za vyčištění trativodu na svém pozemku.
Pan Mark poděkoval MP Jiříkov za pomoc při napadení jeho otce srncem, kdy policie ihned
ochotně přijela a otce dopravila do nemocnice.
Pan místostarosta – děkuji, potvrdila se má slova, že naše MP pracuje dobře.
K paní Pancové – mluvila jste tu o stromech. Smrky byly napadeny kůrovcem. Vyřezali jsme a
keře, které tam budou, se dosadí, aby to udělalo celek.
K paní B. – za MP musím říct, že byla několikrát v zahradě u domu, na obyvatele tohoto domu
je spousta stížností na dým a štiplavý kouř. Pálí tam molitan a kabely.
Pan místostarosta dále přečetl text z Opozičních listů SPJaF ohledně auta, které bylo
zaparkováno na trávníku u Městského úřadu Jiříkov.
Pan Mgr. Matička – ohledně štiplavého kouře a dýmu u paní B. Říkáte, že jste na jejich pozemek
vjížděli několikrát, kolikrát do měsíce vyjíždíte jako MP k podobným záležitostem? Číslo
prosím. – Pan místostarosta – nezlobte se na mě, číslo teď určit nemohu. Není to pouze k B.,
ale i k jiným obyvatelům. Vím pouze, že k B. se jezdilo nejčastěji. – bylo by možné do příštího
ZM podat zprávu na tuto tématiku? – Předám veliteli.
Dotaz na Město – na Filipovské ulici je chodník (směr na Filipov, po levé straně ulice), dále je
červená dělící čára a něco, co vypadá jako chodník, ale bylo vysvětleno, že je to užitná plocha.
Je to pravda? – Pan Sabo – ano, mezi chodníkem a domem je užitná plocha, kde lze parkovat.
– Mate mě, že je to ze stejného materiálu, kdo užitnou plochu stavěl? – dělalo se v rámci celé
akce, financovalo to Město s přispěním dotace. Některé pozemky jsou Města, některé pozemky
jsou vlastníků objektů. - Možná by se tam měla dát značka, aby nedošlo k nedorozumění.
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Měl bych další věc. Minulé ZM jsem se bavil o možnosti nahrávání přenosů ze zastupitelstev,
někdo byl pověřen zjistit informace. Mohl bych informaci dostat? – Pan Ing. Šmíd – v této věci
jsem oslovil několik firem a současně i konzultačně několik měst, protože jste se zmínil i o
hlasovacím zařízení. Nejoptimálnější firma je Ministr a toto hlasovací zařízení by Město v počtu
patnácti zastupitelů v bezdrátovém provedení vyšlo na cca 160.000,- Kč – 170.000,- Kč. Co se
týče nahrávání, to máme, ale Vy jste zmínil záležitost online web. To by znamenalo nákup
mikrofonů a mixážního zařízení, čili cca 50.000,- Kč – 60.000,- Kč, a to nemám představu
mixážního zařízení a jeho obsluhy. Například Varnsdorf to používá přes www.youtube.com, ale
znamená to mít vyškoleného pracovníka, který by se zařízením uměl pracovat. – Varnsdorf to
konkrétně přišlo na kolik peněz? Dala by se na to sehnat nějaká dotace? Také bych poprosil
zjistit cenu - nahrávání, přenos a vysílání online. – Varnsdorf má cca 23 zastupitelů a nevím,
na kolik je to vyšlo v době, kdy to pořizovali. Nahrávací zařízení mají už asi 15 let a je to
záležitost cca 300.000,- Kč. Ohledně zjištění dotace zaúkoluji pana Bc. Semeráda. Ceny zjistím.
– Paní Bc. Farská - dle mého názoru je to zbytečné, občané sem mohou chodit. – Pan Mgr. Bc.
Šamša – navrhuji hlasovat, zda tady toto zařízení vůbec chceme nebo nechceme. Pan starosta
dal o návrhu pana Mgr. Bc. Šamši hlasovat. Zastupitelé hlasovali 4 pro, 9 proti a 2 se zdrželi.
Na základě výsledku hlasování – většina zastupitelů nechce toto zařízení. Pan starosta - pan
Ing. Šmíd zjistí cenovou nabídku, která byla ve Varnsdorfu, když se zařízení instalovalo. Pan
Pernica – mohl by pan Ing. Šmíd zjistit i sledovanost? – Pan starosta – ano.
Pan Havlůj – k chodníku, chodník Město stálo 1.548.000,- Kč, 823.000,- Kč dotace, celková
cena chodníku je tedy 2.371.000,- Kč. – Pan starosta – ano, ale celá akce stála tuto částku,
včetně oplocení, přechodů, aj.
Pan Wittgruber – vrátil bych se k minulému ZM a odpovědím na dotazy některých zastupitelů.
Opravil bych tvrzení, na některé připomínky jsem dostal odpovědi a na některé ne. Povinností
je odpovědět do 30 dnů, pokud podává zastupitel, pokud podává zastupitel podle zákona o
přístupu k informacím, pak 15 dnů. Stálo by za to, kdyby se poupravil Jednací řád. Myslím, že
to, co řekne zastupitel, by mělo být uvedeno v zápise a v dalším ZM by se mělo odpovědět.
Byly problémy se zveřejňováním informací, zastupitel má stejná práva jako občané. Změnilo
se stanovisko odboru kontroly. Zastupitel má výjimečné postavení a požádá-li si o informace,
týkající se úřadu, má na ně nárok v plném znění, a to na veškeré zápisy a v podobě, jaké si určí
a za zneužití údajů v materiálech, které obdrží, nese plnou odpovědnost. Veřejně požaduji,
abych dostával v elektronické podobě zápisy z RM, zápisy z porad, vše v plné podobě. – Pan
tajemník – chtěl bych vidět, kde je napsáno to, o čem jste říkal. – Pan Wittgruber - je to
stanovisko 1/2016 odboru kontroly. - Pokud se to týká vaší činnosti, nemám problém, ale nevím,
co jste nedostal dle zákona a na co Vám nebylo odpovězeno. – Pan starosta – prověříme.
Dále bych měl, že jste zde zmínili Březinovu a Dvořákovu ul., že se to tam bude zastříkávat,
před lety jsme tam řešili propadliny, proto se to vyřezalo, že se to vybourá, jsou to 2 roky. Takže
se to tedy zase jen zastříká a nebude se to bourat? - Pan Bc. Stredák – od té doby, za ty 2 roky
se nezměnily propady na této komunikaci, žádné porušení na té komunikaci není viditelné.
Pan Wittgruber – pane Sabo, jak to vypadá s plotem u školky? Byla tam reklamace a už je
červen. - Pan Sabo – Reklamaci jsme uplatnili a od června do srpna to bude vyměněno.
Zmiňovali jsme zde zdravotní středisko. Měli jsme dotaci, je to krásně udělané, ale jsou tam
nedodělky. Je potřeba použít silikon. Když prší, teče voda po fasádě, okap se pravděpodobně
bude muset předělat. – Pan starosta – v pořádku, je to v záruce, není problém na to upozornit
(Pan Sabo).
Pane Sabo – Svobodova ulice, alej by se na jaře měla dořešit. – Pan Sabo – je to po záruce,
uplatnili jsme ji, ještě tam některá místa řešíme. Je tam problém s vysokým napětím, bude se
řešit.
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Dále bych poprosil odpovědi na mé dotazy z minulých zastupitelstev. Pan starosta požádal o
opětovné zaslání dotazů. Pan Wittgruber sdělil, že je snad dohledá.
Pan Mgr. Matička – dětské hřiště ve Filipově, nechal bych o něm hlasovat a měl bych otázku,
počítá se s hřištěm? Je nějaká studie? – Pan starosta – vychází se z minula. Na Pohraniční ulici
bylo volejbalové hřiště, kde se udělaly lavičky. Určitě se něco plánuje, ale nemůžeme každý rok.
Pravděpodobně do příštího léta by tam mohlo být.
Pan Kolompár – pan Wittgruber se ptal ohledně pana Ing. Jurajdy, mají přístup na
www.facebook.com i všichni ostatní zastupitelé? – Pan starosta - je to vyřešeno, pan Ing.
Jurajda má odmítnutý přístup na facebook Města.
Pan Mark – byla tu zmíněna otázka hřiště, je počítáno ve výhledech i s nějakým hřištěm pro
mladistvé? (13-14-15 let a více) - Pan starosta – momentálně ne, je směřováno na malé děti.
Připravuje se malé fotbalové hřiště v Zahradní ulici. – Mladí směřují k adrenalinovým sportům,
byl by dobrý nějaký skatepark nebo něco takového. Například vytvořit pomocí hlíny, která byla
navezena k Bílému domu.
Pan Wittgruber – připravovala se projektová dokumentace na hřiště v Tylově ulici. – Pan
starosta – je to samozřejmě o dotacích.
Paní Bc. Farská – z jakého důvodu se navozila hlína k Bílému domu? - Pan Bc. Stredák –
vytvoří se kopec na sáňkování v zimě a v létě pro kola. Využití by bylo i pro MŠ. Inspiroval jsem
se jinými obcemi. – Pan Pernica – nutno podotknout, že je to zdarma.
Paní Danitová – chtěla bych se zeptat na zpomalovací pruhy, zda by se do Březinovi ulice
mohly nějaké dát. – Pan starosta – bereme v potaz, pan Bc. Stredák to prověří.
Pan Kolompár – na křižovatku u školy by se zpomalovací pruhy mohly dát také.
Pan Dvořák – vyšla dotace na rozhlas? – Pan starosta – je podána znovu.
Pan Fodor ml. – co s materiálem po výkopech kanalizace? – Pan starosta – ano, samozřejmě
se to uklidí.
Pan Wittgruber – plynové pilířky jsou v hrozném stavu. – Pan starosta – je to v kompetenci
odboru výstavby a životního prostředí.
Ke komunikacím – nedělali jsme je, jen jsme je z části zaplatili, kdo je zkontroluje a převezme?
– Pan starosta – bude je přebírat Město s firmou SVS a.s., dohromady. – Asfalt je nekvalitní. –
Komunikace řešíme každý den. Upozorňujeme zástupce firmy Eurovia CS, a.s., pokud je
neudělají tak, jak mají, nepřevezmeme je.
Na minulých zasedání jsem žádal, aby byla pozvána paní Ing. Košťálová. – Pan Sabo – byla. –
Opět mě někdo zapomněl informovat. – bude pozvána i na příští jednání, pozveme i Vás, neměl
jsem informaci o tom, že u jednání s ní chcete být. K plynovým pilířkům – řešíme je, před 2 lety
jsme na ně dělali výběrové řízení a nikdo se na to nepřihlásil, děláme je s pomocí VPP, ale
nemáme odborníky.
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10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 12. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:30 hodin.

V Jiříkově dne 14. 06. 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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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 12. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 7. června 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) zadání zpracování podkladů k odkupu nemovitostí
c) prodej nemovitostí
d) odkup nemovitostí
e) podání žádosti o bezúplatný převod zemědělských pozemků
5. Usnesení z 12. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2015
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP a Rozhodnutí o
poskytnutí dotace (změna)
b) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP a Rozhodnutí o
poskytnutí dotace (změna)
c) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2016 a mezitímní účetní
závěrka za 1. čtvrtletí 2016
d) poskytnutí další dotace TJ Spartak Jiříkov, z.s. z rozpočtu Města Jiříkova na
rok 2016
e) rozpočtové opatření č. 8/2016 Města Jiříkova
8. Různé
a) smlouva o spolupráci při realizaci stavby
b) odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy ZM
c) návrh Stanov dobrovolného svazku obcí SEVER
d) informace o činnosti rady města
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 206/2016
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 207/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji části p.p.č. 577/1 (zahrada) a části
p.p.č. 5819 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464,
407 53 Jiříkov.
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2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji části p.p.č. 577/1 (zahrada) a části
p.p.č. 5819 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464,
407 53 Jiříkov.
Usnesení č. 208/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k odkupu části p.p.č. 2941/1 (ostatní plocha)
a st.p.č. 1916 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k odkupu části p.p.č. 2941/1 (ostatní plocha) a
st.p.č. 1916 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 209/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k odkupu části p.p.č. 5099/1 (trvalý travní
porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k odkupu části p.p.č. 5099/1 (trvalý travní
porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova.
Usnesení č. 210/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k odkupu části st.p.č. 845 (zastavěná plocha
a nádvoří), p.p.č. 5320 (trvalý travní porost), p.p.č. 5322 (trvalý travní porost) vše v k.ú.
Filipov u Jiříkova.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů k odkupu části st.p.č. 845 (zastavěná plocha
a nádvoří), p.p.č. 5320 (trvalý travní porost), p.p.č. 5322 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Filipov
u Jiříkova.
Usnesení č. 211/2016
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti 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
v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům J. a P. S., 407 53 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 kupující do 31. 12. 2017 na st.p.č. 2025 nezkolaudují rodinný
dům.
Usnesení č. 212/2016
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 714/3 (orná
půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1469-28/2016, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, paní V. T., 407 53 Jiříkov a panu O. Č., 407 77 Šluknov, na stavbu rodinného domu
za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1, tj. celkem 24.840,- Kč. Na prodej
pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde
nájemné činí 1,- Kč/m2 a rok.
Usnesení č. 213/2016
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5838/1
(zahrada) o výměře 223 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1467-43/2016, která je zapsána na listu

18

vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům M. B., 407 53 Jiříkov a J. B., 470 06 Česká Lípa za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 26.760,- Kč.
Usnesení č. 214/2016
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3193 (trvalý
travní porost) o výměře 496 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1445-35/2015, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, panu P. J., 407 53 Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 63.320,- Kč.
Usnesení č. 215/2016
1. ZM projednalo odkup nemovitosti.
2. ZM rozhodlo odkoupit p.p.č. 6258/4 (ostatní komunikace) o výměře 73 m2 v k.ú. Jiříkov,
která je zapsána na listu vlastnictví č. 510 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů P. a R. M., 407 53 Jiříkov, za cenu 120,- Kč/m2,
tj. celkem 8.760,- Kč.
Usnesení č. 216/2016
1. ZM projednalo odkup nemovitosti.
2. ZM rozhodlo odkoupit st.p.č. 1906 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 67 m2 v k.ú.
Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 965 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví J. R., 407 53 Jiříkov, L. R., 407 53 Jiříkov,
P. W., 407 53 Jiříkov a P. W., 407 53 Jiříkov, za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč.
Usnesení č. 217/2016
1. ZM projednalo odkup nemovitosti.
2. ZM rozhodlo odkoupit část p.p.č. 3167 (trvalý travní porost) o výměře 481 m2 v k.ú. Jiříkov,
dle GOP č. 1445-35/2015, která je zapsána na listu vlastnictví č. 581 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví pana P. J., 407 53 Jiříkov, za cenu
120,- Kč/m2, tj. celkem 57.720,- Kč.
Usnesení č. 218/2016
1. ZM projednalo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků, a to p.p.č. 585/1 (trvalý
travní porost) o výměře 7095 m2, p.p.č. 616/1 (orná půda) o výměře 12963 m2, p.p.č. 616/5
(orná půda) o výměře 1563 m2, p.p.č. 714/1 (orná půda) o výměře 6471 m2, p.p.č. 834/1 (trvalý
travní porost) o výměře 1228 m2, p.p.č. 834/7 (trvalý travní porost) o výměře 4258 m2,
části p.p.č. 922/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 5700 m2, části p.p.č. 922/4 (trvalý travní
porost) o výměře cca 2600 m2, p.p.č. 1909/2 (ostatní plocha) o výměře 170 m2, p.p.č. 2962
(trvalý travní porost) o výměře 66 m2, p.p.č. 3048/1 (trvalý travní porost) o výměře 4223 m2,
p.p.č. 4462 (zahrada) o výměře 1710 m2, části p.p.č. 4734/1 (trvalý travní porost) o výměře cca
18500 m2, p.p.č. 4881/15 (trvalý travní porost) o výměře 367 m2, p.p.č. 4881/18 (zahrada) o
výměře 625 m2, části p.p.č. 5608/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 4400 m2 vše
v katastrálním území Jiříkov.
2. ZM rozhodlo podat žádost o bezúplatný převod pozemků, a to p.p.č. 585/1 (trvalý travní
porost) o výměře 7095 m2, p.p.č. 616/1 (orná půda) o výměře 12963 m2, p.p.č. 616/5 (orná
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půda) o výměře 1563 m2, p.p.č. 714/1 (orná půda) o výměře 6471 m2, p.p.č. 834/1 (trvalý travní
porost) o výměře 1228 m2, p.p.č. 834/7 (trvalý travní porost) o výměře 4258 m2, části
p.p.č. 922/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 5700 m2, části p.p.č. 922/4 (trvalý travní porost)
o výměře cca 2600 m2, p.p.č. 1909/2 (ostatní plocha) o výměře 170 m2, p.p.č. 2962 (trvalý
travní porost) o výměře 66 m2, p.p.č. 3048/1 (trvalý travní porost) o výměře 4223 m2,
p.p.č. 4462 (zahrada) o výměře 1710 m2, části p.p.č. 4734/1 (trvalý travní porost) o výměře cca
18500 m2, p.p.č. 4881/15 (trvalý travní porost) o výměře 367 m2, p.p.č. 4881/18 (zahrada) o
výměře 625 m2, části p.p.č. 5608/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 4400 m2 vše
v katastrálním území Jiříkov na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha.
3. ZM projednalo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků, a to části p.p.č. 5272/1
(trvalý travní porost) o výměře cca 12200 m2, p.p.č. 5364/1 (trvalý travní porost) o výměře
5415 m2 vše v katastrálním území Filipov u Jiříkova.
4. ZM rozhodlo podat žádost o bezúplatný převod pozemků, a to části p.p.č. 5272/1 (trvalý
travní porost) o výměře cca 12200 m2, p.p.č. 5364/1 (trvalý travní porost) o výměře 5415 m2
vše v katastrálním území Filipov u Jiříkova na Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha.
Usnesení č. 219/2016
ZM bere na vědomí usnesení 12. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 06. 06. 2016.
Usnesení č. 220/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2015 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2015 a projednání Závěrečného
účtu Města Jiříkova za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města
Jiříkova za rok 2015 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
2. ZM zároveň rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2015 ve výši
326.397,94 Kč převést do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce
2016.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést převod částky ve výši
326.397,94 Kč z běžného účtu města do rezervního fondu v termínu do 30. 06. 2016.
Usnesení č. 221/2016
1. ZM projednalo návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (změna) na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 ? snížení
energetické náročnosti“ a tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) bere na vědomí.
2. ZM projednalo a bere na vědomí změnu výše dotace dle bodu 3 smlouvy na částku ve výši
445.556,45 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu na částku ve výši 7.574.459,65 Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí, že dle bodu 4 se uvedené procento celkových
způsobilých výdajů nemění, přičemž celkové způsobilé výdaje se mění na částku
8.911.129,- Kč a celkové způsobilé veřejné výdaje se mění na částku ve výši 8.911.129,- Kč.
4. ZM rozhodlo schválit dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12114603 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161
ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“ mezi Státním fondem životního
prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Městem Jiříkov.
5. ZM rozhodlo schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) identifikační
číslo EDS: 115D222002437 včetně technické a finanční přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí
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dotace od poskytovatele Ministerstva životního prostředí ČR se sídlem Vršovická 1442/65,
100 10 Praha 10 na akci „CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 ? snížení
energetické náročnosti“.
6. ZM rozhodlo přijmout finanční prostředky ve výši 157.848,33 Kč poskytnuté Městu Jiříkov
v rámci dotace od Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP na akci
„CZ.1.02/3.2.00/12.14161 ZŠ Jiříkov čp. 680 a 740 ? snížení energetické náročnosti“.
Usnesení č. 222/2016
1. ZM projednalo návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14197583 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace (změna) na akci „CZ.1.02/3.2.00/13.20704 Snížení energetické náročnosti objektu
čp. 730, Jiříkov“ a tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14197583 o poskytnutí podpory a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) bere na vědomí.
2. ZM projednalo a bere na vědomí změnu výše dotace dle bodu 3 smlouvy na částku ve výši
76.010,- Kč a výše dotace ze státního rozpočtu na částku ve výši 1.292.185,30 Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí, že dle bodu 4 smlouvy se mění výše celkových
způsobilých výdajů na částku 1.520.218,- Kč a celkové způsobilé veřejné výdaje se mění na
částku ve výši 1.520.218,- Kč.
4. ZM rozhodlo schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14197583 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP na akci
„CZ.1.02/3.2.00/13.20704 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov“ mezi
Státním fondem životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a Městem
Jiříkov.
5. ZM rozhodlo schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) identifikační číslo EDS:
115D222004637 včetně technické a finanční přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace od
poskytovatele Ministerstva životního prostředí ČR se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha
10 na akci „CZ.1.02/3.2.00/13.20704 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730,
Jiříkov“.
6. ZM rozhodlo přijmout finanční prostředky ve výši 27.277,30 Kč poskytnuté Městu Jiříkov
v rámci dotace od Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu ŽP na akci
„CZ.1.02/3.2.00/13.20704 Snížení energetické náročnosti objektu čp. 730, Jiříkov“.
Usnesení č. 223/2016
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2016:
a) příjmy ve výši 17.760.773,46 Kč, výdaje ve výši 16.122.087,04 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 1.638.686,42 Kč,
b) výnosy ve výši 51.646.466,44 Kč, náklady ve výši 66.148.309,02 Kč, výsledek hospodaření
běžného účetního období mínus 14.501.842,58 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2016, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, a rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období 3/2016
schválit.
Usnesení č. 224/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem, o
poskytnutí další dotace v celkové výši 82.000,- Kč na:
- 8.000,- Kč na 10. ročník Svatováclavského turnaje v tenise dne 28. 09. 2016 na věcné ceny
pro nejlepší hráče a na pořízení tenisových míčků,
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- 10.000,- Kč na 22. ročník „Tradičního turnaje o putovní pohár starosty Města Jiříkova v malé
kopané“ dne 05. 07. 2016 na věcné ceny pro 4 první mužstva, pro nejlepšího hráče, brankaře,
střelce,
- 14.000,- Kč na Satelitní turnaj pro žáky JARO a PODZIM 2016 na nákup cen pro zúčastněná
mužstva, ceny pro nejlepšího hráče, střelce, brankaře, úhrada rozhodčích,
- 50.000,- Kč na zajištění činnosti mužstev dětí a mládeže na sportovní vybavení pro děti,
poplatky na rozhodčí a cestovné za dopravu, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem, ve výši
50.000,- Kč na zajištění činnosti mužstev dětí a mládeže, a to na sportovní vybavení pro děti,
poplatky na rozhodčí a cestovné za dopravu, na ceny do turnajů. Důvodem je tradiční
poskytování příspěvků.
3. ZM bere na vědomí Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2016
uzavíraného mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53
Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem, tento dodatek
schvaluje a zároveň ukládá místostarostovi města tento dodatek podepsat.
Usnesení č. 225/2016
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 8/2016 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 8/2016 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 226/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí předložený návrh Smlouvy o spolupráci při realizaci
stavby „Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodů – rozšíření obnovy povrchů“
uzavíranou mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Severočeskou
vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, v částce
1.934.480,83 Kč se splatností v pěti rovnoměrných splátkách v průběhu pěti let splatných
v jednotlivých splátkách vždy k 31. 03. daného roku.
2. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci stavby „Jiříkov, odkanalizování
centra a rekonstrukce vodovodů – rozšíření obnovy povrchů“ mezi Městem Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská
1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, v částce 1.934.480,83 Kč se splatností v pěti
rovnoměrných splátkách v průběhu pěti let splatných v jednotlivých splátkách vždy k 31. 03.
daného roku.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o spolupráci při realizaci stavby „Jiříkov,
odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodů – rozšíření obnovy povrchů“ mezi Městem
Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 a Severočeskou vodárenskou společností
a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, v částce 1.934.480,83 Kč se splatností
v pěti rovnoměrných splátkách v průběhu pěti let splatných v jednotlivých splátkách vždy
k 31. 03. daného roku.
Usnesení č. 227/2016
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od 01. 07. 2016 do 31. 05. 2016.
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova ve výši:
Finanční výbor
paní N. S., Jiříkov
1.200,- Kč
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pan J. H., Jiříkov
2.000,- Kč
Kontrolní výbor
pan D. W., Jiříkov
800,- Kč
pan K. Z., Jiříkov
800,- Kč
pan J. V., Jiříkov
800,- Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
Usnesení č. 228/2016
ZM projednalo návrh Stanov Dobrovolného svazku obcí SEVER se sídlem Obecní úřad
Lipová, Lipová č.p. 422, 407 81 Lipová a znění Stanov Dobrovolného svazku obcí SEVER
schvaluje.
Usnesení č. 229/2016
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:

.……………………………..
Ing. Roland Hase

……………………………..
Mgr. Michal Mrázek

V Jiříkově dne 14. 06. 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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