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 13. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 06. září 2016
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
pí Milena Horáková

……………………….…….
p. Rudolf Mark

Zasedání se zúčastnilo 14 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 13. zasedání zastupitelstva města. V době
zahájení bylo přítomno 14 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: Pan Petr Dufek
hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
člen: Mgr. Josef Pokorák
hlasování = 13pro, 1 se zdržel
člen: Pan Petr Wittgruber
hlasování = 14 pro
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: paní Milena Horáková a
pan Rudolf Mark, zapisovatelkou byla určena paní Jana Škvorová.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 13. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.
hlasování = 14 pro
Poté pan starosta zahájil kontrolu usnesení:
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Pan tajemník informoval přítomné zastupitele a občany o plnění úkolů z minulého
zastupitelstva. Následně i vedoucí jednotlivých odborů a pan starosta podrobně informovali o
plnění usnesení z předešlých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: 7. ZM: usn. č. 115/2015 – trvá (smlouva nebude se žadatelkou
uzavřena. Žadatelka byla vyzvána k podpisu smlouvy, ale z důvodu nezajištění finančních
prostředků od koupě upustila. Na dalším zasedání ZM bude provedena revokace
usnesení). 12. ZM: usn. č. 207/2016 - splněno, usn. č. 208/2016 - splněno, usn. č. 209/2016
- splněno, usn. č. 210/2016 - splněno, usn. č. 211/2016 - splněno, usn. č. 212/2016 - trvá
(prodej bude znovu projednáván na ZM dne 06. 09. 2016), usn. č. 213/2016 - splněno, usn. č.
214/2016 - trvá (smlouva na prodej nemovitosti bude podepsána v listopadu z důvodu, že
pozemek je do konce roku ve výpůjčce na mulčování), usn. č. 215/2016 - trvá (smlouva na
odkup nemovitosti se připravuje), usn. č. 216/2016 - trvá (smlouva na odkup nemovitosti se
připravuje), usn. č. 217/2016 - trvá (smlouva na odkup nemovitosti bude podepsána
v listopadu zároveň se smlouvou na prodej nemovitosti panu P. J.), usn. č. 218/2016 - trvá
(žádost o bezúplatný převod pozemků se připravuje).
Finanční záležitosti: 12. ZM: usn. č. 219/2016 - splněno, usn. č. 220/2016 - splněno, usn. č.
221/2016 - splněno, usn. č. 222/2016 – splněno, usn. č. 223/2016 - splněno, usn. č. 224/2016
- splněno, usn. č. 225/2016 – splněno.
Různé: 9. ZM: usn. č. 167/2015 – splněno. 12. ZM: usn. č. 226/2016 – trvá (Smlouva o
spolupráci při realizaci stavby „Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodů –
rozšíření obnovy povrchů“ není podepsána, z důvodu, že povrchy komunikací dotčené
stavbou odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodů, mají hodně nedostatků, které má
firma odstranit do 30. 09. 2016), usn. č. 227/2016 - splněno, usn. č. 228/2016 - splněno.
Pan Wittgruber vznesl dotaz, zda není 3 měsíce na zpracování kupní smlouvy moc dlouhá
doba. Odpověděla pí Havlová, že tento týden mu bude na e-mail zaslán návrh smlouvy a
tříměsíční dobu zdůvodnila tím, že byla doba dovolených.
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 230/2016
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 14 pro
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3. Dotazy a připomínky občanů
Pan starosta představil zástupce představenstva Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.,
Rumburk (dále jen „LNaP“) Ing. Schäfera, Mgr. Pokorného a MUDr. Vondráčka. Poté Mgr.
Pokorný přednesl členům zastupitelstva prezentaci z valné hromady akcionářů. Představil
strukturu společnosti, seznámil je s vnějšími a vnitřními podmínkami pro rozvoj společnosti a
s hospodářským výsledkem za rok 2015. Zdůraznil, že primárním cílem je zajištění chodu
LNaP ve stávajícím stavu, proto se snaží nalézt finanční zdroje pro společnost, a to je také
důvod, proč dnes vystoupili před zastupiteli, neboť žádají město Jiříkov o finanční dar, a to
nejlépe 100,- Kč na každého svého občana. Mgr. Pokorný zdůvodnil, jak bude s případným
darem naloženo. Zdůraznil, že tento finanční dar bude primárně využit na zvýšení komfortu
pacientů, nebo na přístrojová vybavení. V žádném případě nebude využit k platům či
odměnám zaměstnanců. Dárce finančního daru obdrží informaci o způsobu a průběhu
výběrových řízení na nákup přístrojů a případného vybavení nemocnice.
Pan starosta poděkoval za vyčerpávající informace a otevřel diskuzi.
Pan Fodor ml. – Jak je to s financováním výkonů.
Ing. Schäfer – specialisté ambulancí mají výkony oceněny body, ty jsou přímo úměrné
vykázané práci. Jiné je to v nemocnici, každá diagnóza je hodnocena jinak a platí zde
úhradová vyhláška, která je stavěna na stabilní hospodaření. Pokud je zákroků podstatně
méně nebo více než předcházející rok, je to velký problém. Toto je v jednání mezi námi a
pojišťovnami.
Pan Horák – Hledáte zdroje financí od měst a obcí, jsou ještě nějaké další?
Ing. Schäfer – Základem jsou finance z pojišťovny, dotace od Ústeckého kraje, oslovujeme i
soukromé firmy. Hlavním zdrojem financí by měli být Evropské fondy, ty se však specializují
na větší nemocnice, nebo nemocnice specializované např. onkologii.
Pan Horák – Veškeré finanční dary dáváte na provoz?
Ing. Schäfer – Ne. Veškeré finanční dary jdou na nákup přístrojů a lůžek, na komunikační
systémy mezi lékařem a pacientem (zlepšení komfortu pro pacienty), nikoliv na provoz.
Pan Panc- Nebylo by možné, abyste se nemocnice spojily a obrátily se na ministerstvo, aby
se opět vrátily poplatky za pobyt v nemocničních zařízeních. Pokud jsem doma, musím si také
platit jídlo a bydlení, tak by to neměl být problém platit i v nemocnici, když tyto peníze
ušetřím.
Ing. Schäfer – Zrušení poplatků bylo spíš rozhodnutí politické. Pojišťovny nám toto částečně
kompenzovaly.
Pan Dvořák – Jak se k nemocnici staví kraj?
Ing. Schäfer – Jednali jsme s panem hejtmanem na sdružení obcí, kraj má zájem na tom, aby
nemocnice fungovala, podporují nás poměrově k lůžkám, ale kraj nemocnici převzít nechce.
Pan starosta – Zarazila mě informace o dražbě jedné akcie.
Ing. Schäfer – V současné době nemá akcie akcionářská práva neboť podle zákona je
znehodnocena, má být vydána nová akcie, ale není ji komu dát. Usilujeme o to, aby se město
Rumburk stalo 100% akcionářem.
Pan starosta – Kdo nasmlouval úhradu za jeden procentní bod?
Ing. Schäfer – Body jsou dle úhradové vyhlášky. Smlouvy jsou standartní.
MUDr. Vondráček – Vyhláška ministerstva zdravotnictví je vodítko, pokud se zdravotnické
zařízení a pojišťovna nedohodnou.
Pan Mark – Pokud města přispějí finančním darem, investují do majetku města Rumburku.
Bylo myšleno, že by se města stala akcionáři?
Ing. Schäfer – Neviděl bych to tak, že město získává majetek. Financemi města Rumburk se
spíš hradí ztráty. To je dotaz na vlastníka. K této diskuzi nemám mandát. Nebýt města
Rumburk byla by nemocnice již zavřená.
Pan Dvořák – Jak vykonává město kontrolu?
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Ing. Schäfer – V zastupitelstvu rozhoduje většina a zastupitelé hlasovali, tak jak hlasovali oni
vykonávají vlastnická práva.
Pan starosta poděkoval zástupcům LNaP a pokračoval jednání zastupitelstva.
Pan Havlůj – Na 11. a 12. zasedání jsem měl dotaz na zřízení technických služeb, nebylo mi
odpovězeno, a tak jsem vám to dal písemně.
Pan starosta – Pane Havlůj, bude Vám odpovězeno písemně.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměr prodeje nemovitostí
Vedoucí odboru místního a bytového hospodářství pan Bc. Stredák přednesl zastupitelům
města záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1743 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.e. 19
v k.ú. Jiříkov, za cenu ve výši 1.525.880,- Kč a záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví
Města Jiříkova, a to části p.p.č. 151 (ostatní plocha) o výměře 149 m2, části p.p.č. 152/1
(zahrada) o výměře 510 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1460-98/2015 za cenu dle směrnice
č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Bc. Stredák zastupitele seznámil s požadavkem o snížení ceny nemovitosti na 300.000 až
500.000,- Kč. Dále je seznámil s vyjádřením finančního výboru, komise výstavby a životního
prostředí, komise místního a bytového hospodářství k prodeji nemovitostí.
Pan Wittgruber – Jaká je definice cena v místě obvyklá? Znalecký posudek to není.
Bc. Stredák – Nedokážu říci jaká je cena v místě obvyklá, my jsme vycházeli ze znaleckého
posudku.
Pan starosta upozornil zastupitele na roli řádného hospodáře.
Pan Wittgruber – Pokud bývalá sauna spadne, nejsme také řádnými hospodáři.
Pan Mark – Navrhoval bych zjistit, zda se někde ve výběžku neprodával podobný objekt.
Mgr. Šamša – My můžeme cenu snížit?
Pan starosta – Ano můžeme, ale musíme to zdůvodnit.
Pan Mark – Já navrhuji, abychom vycházeli ze znaleckého posudku.
Ing. Hase – Cenu, kterou nám žadatel nabízí je podhodnocená.
Následně dal pan starosta samostatně hlasovat o bodu 1.2. a poté samostatně o bodu 1. 3.
navrženého usnesení č. 213/2016.
Po diskuzi zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 231/2016
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č.
1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, jejíž součástí je stavba občanského
vybavení č.e. 19 v k.ú. Jiříkov, za cenu ve výši 1.525.880,- Kč dle znaleckého posudku
č. 5 212/134/2015 ze dne 09. 12. 2015.
hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
3. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 151 (ostatní plocha) o výměře 149 m2, části p.p.č. 152/1 (zahrada) o výměře
510 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1460-98/2015 za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 12 pro, 2 se zdrželi
b) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje a odkupu nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí p. Sabo přednesl zastupitelům k projednání
zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje a odkupu nemovitostí, a to části
p.p.č. 100/1 (zahrada), p.p.č. 100/2 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov za účelem zahrady u domu a
části st.p.č. 648 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Jiříkov. Pozemky se musí geometricky
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zaměřit a oddělit části, na kterých leží komunikace a chodník. Město chce koupit část st.p.č.
648, která je součástí chodníku v ulici Čapkova.
Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 232/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji a odkupu nemovitostí, a to části
p.p.č. 100/1 (zahrada), p.p.č. 100/2 (zahrada) a st.p.č. 648 (zastavěná plocha a nádvoří) vše
v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji a odkupu nemovitostí, a to části
p.p.č. 100/1 (zahrada), p.p.č. 100/2 (zahrada) a st.p.č. 648 (zastavěná plocha a nádvoří) vše
v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 14 pro
c) záměry prodeje nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí p. Sabo dále přednesl zastupitelům záměry
prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to:
a) Prodej části pozemkové parcely č. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 51 m2
v k.ú.Jiříkov. Na výše uvedeném pozemku se nachází jímka patřící k domu. Pozemek byl
geometricky zaměřen a sloučen do p.p.č. 751/3, aby byl zajištěn přístup z komunikace.
b) Prodej části pozemkové parcely č. 2960/8 (zahrada) o výměře 100 m2 v k.ú.Jiříkov sloužící
jako zahrada u domu. Město prodává část pozemku, která se užívá jako zahrada a město
odkoupí část p.p.č. 2960/9 a část p.p.č. 2960/5, tak aby došlo k narovnání majetkových vztahů
dle skutečnosti v terénu. Odkup nemovitostí se bude projednávat až při schvalování prodeje
části p.p.č. 2960/8.
Zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 233/2016
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. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 51 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č.147874/2016 za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 14 pro
2
b) části p.p.č. 2960/8 (zahrada) o výměře 100 m v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1099-76/2008 za
cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 14 pro
d) revokace usnesení a prodej nemovitosti
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí p. Sabo seznámil zastupitele s revokací
usnesení a přijetí nového usnesení z důvodu, že kupující byli původně dva žadatelé a novým
kupujícím bude pouze jeden žadatel z důvodu získání hypotečního úvěru na stavbu rodinného
domu.
Zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 234/2016
1. ZM revokuje usnesení č. 212/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného
dne 7. června 2016.
2. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
3. 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, 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 = 14 pro
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e) odkup pozemků
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí p. Sabo přednesl zastupitelům odkup částí
pozemku, který bude zasahovat do stavby „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská –
I.etapa“ od „Rudého domu“ k restauraci „Koupaliště“. Jedná se o část pozemkové parcely
č. 2851/1 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Jiříkov.
Zastupitelé k tomu přijali usnesení:
Usnesení č. 235/2016
1. ZM projednalo odkup pozemku dotčeného stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I.etapa“.
2. ZM rozhodlo odkoupit pozemek dotčený stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I.etapa“, a to část p.p.č. 2851/1 (zahrada) o výměře cca 21 m2 v k.ú. Jiříkov za
cenu 120,- Kč/m2 od pana J. H., 407 53 Jiříkov a pana L. H., 407 53 Jiříkov.
hlasování = 14 pro
Dále p. Sabo projednal se zastupiteli odkup části pozemku, který bude zasahovat do stavby
„Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. Etapa“ od „Rudého domu“ k restauraci
“Koupaliště“. Jedná se o část stavební parcely č. 1585/1 o výměře cca 14 m2 v k.ú. Jiříkov.
Parcelu vlastní více vlastníků.
Zastupitelé následně přijali usnesení:
Usnesení č. 236/2016
1. ZM projednalo odkup pozemku dotčeného stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I.etapa“.
2. ZM rozhodlo odkoupit pozemek dotčený stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I.etapa“, a to část st.p.č. 1585/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca
14 m2 v k.ú. Jiříkov za cenu 120,- Kč/m2 od spoluvlastníků manželů A. a Z. D., 407 53
Jiříkov, pana J. H., 407 53 Jiříkov, pana K. H., 407 53 Jiříkov, manželů V. a A. M. K., 407 53
Jiříkov, manželů E. a J. K., 407 53 Jiříkov, paní M. V., 407 53 Jiříkov, manželů I. a A. W.,
407 53 Jiříkov, paní K. Z., 407 53 Jiříkov.
hlasování = 14 pro
Posledním bodem odkupu pozemků, který projednal p. Sabo se zastupiteli města, byl odkup
částí pozemků, které budou zasahovat do stavby „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I. Etapa“ od „Rudého domu“ k restauraci „Koupaliště“. Jedná se o část stavební
parcely č. 1601 (zastavená plocha a nádvoří) o výměře cca 6 m2 a části p.p.č. 2851/2 (trvalý
travní porost) a p.p.č. 2851/3 (trvalý travní porost) o výměře cca 50 m2 vše v k.ú. Jiříkov.
K tomuto přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 237/2016
1. ZM projednalo odkup pozemků dotčených stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I.etapa“.
2. ZM rozhodlo odkoupit pozemky dotčené stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I.etapa“, a to část st.p.č. 1601 (zastavená plocha a nádvoří) o výměře cca 6 m2 a
části p.p.č. 2851/2 (trvalý travní porost) a p.p.č. 2851/3 (trvalý travní porost) o výměře cca
50 m2 vše v k.ú. Jiříkov za cenu 120,- Kč/m2 od spoluvlastníků paní D. K., 407 53 Jiříkov,
Ing. M. Š., 408 01 Rumburk a pana P. Š., 407 53 Jiříkov.
hlasování = 14 pro
f) podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí p. Sabo přednesl zastupitelům žádost o
bezúplatný převod zemědělského pozemku. Státní pozemkový úřad vlastní p.p.č. 6125 v k.ú.
Jiříkov, na které leží komunikace Mánesova. Město Jiříkov může tento pozemek získat

6

bezúplatně do svého vlastnictví. Pokud Státní pozemkový úřad žádosti vyhoví, bude smlouva
o bezúplatném převodu znovu projednávána v radě města a zastupitelstvu města.
Následně přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 238/2016
1. ZM projednalo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku, a to p.p.č. 6125 (ostatní
plocha) o výměře 823 m2 v katastrálním území Jiříkov.
2. ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku, a to p.p.č. 6125 (ostatní
plocha) o výměře 823 m2 v katastrálním území Jiříkov na Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha.
hlasování = 14 pro
5. Usnesení z 13. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru Ing. Schovancová seznámila zastupitele se Zápisem z 13.
zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova.
Zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 239/2016
ZM bere na vědomí usnesení 13. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 31. 08. 2016.
hlasování = 14 pro
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) smlouva a rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí p. Sabo přednesl zastupitelům návrh Smlouvy
č. 443/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2016 na akci „Jiříkov, chodník Filipovská – I. etapa – ISPROFOND
5427510132“ a Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury pro rok 2016 na akci „Jiříkov, Chodník Filipovská – I. etapa“.
Poté přijali zastupitelé následující usnesení:
Usnesení č. 240/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy č. 443/2016 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci „Jiříkov,
chodník Filipovská – I. etapa – ISPROFOND 5427510132“ a Rozhodnutí o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2016 na akci
„Jiříkov, Chodník Filipovská – I. etapa“.
2. ZM rozhodlo schválit Smlouvu č. 443/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci „Jiříkov, chodník Filipovská –
I. etapa – ISPROFOND 5427510132“ mezi Státním fondem dopravní infrastruktury se
sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 a Městem Jiříkov.
3. ZM rozhodlo schválit přílohu č. 1 smlouvy č. 443/2016 - Rozhodnutí o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2016 na akci
„Jiříkov, Chodník Filipovská – I. etapa“ od poskytovatele dotace Státního fondu dopravní
infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9.
4. ZM rozhodlo přijmout finanční prostředky ve výši 3.337.000,- Kč poskytnuté Městu
Jiříkov v rámci rozpočtu od Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci
„Jiříkov, chodník Filipovská – I. etapa – ISPROFOND 5427510132“.
5. ZM rozhodlo schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši
3.337.000,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2016 na akci „Jiříkov, chodník Filipovská – I. etapa – ISPROFOND
5427510132“ budou kryty z rozpočtu Města v roce 2016.
6. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu č. 443/2016 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci „Jiříkov,
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chodník Filipovská – I. etapa – ISPROFOND 5427510132“ mezi Státním fondem
dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 a Městem Jiříkov.
hlasování = 14 pro
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2016 a mezitímní účetní závěrka za
2. čtvrtletí 2016
Vedoucí ekonomického odboru Ing. Schovancová seznámila zastupitele s rozborem
hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2016 a s mezitímní účetní závěrkou za 2.
čtvrtletí 2016. Rada města a finanční výbor doporučili výše uvedené schválit.
K tomu přijali zastupitelé následující usnesení:
Usnesení č. 241/2016
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2016:
a) příjmy ve výši 38.597.747,96 Kč, výdaje ve výši 36.719.502,71 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 1.878.245,25 Kč,
b) výnosy ve výši 64.676.524,67 Kč, náklady ve výši 76.299.638,99 Kč, výsledek
hospodaření běžného účetního období mínus 11.623.114,32 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2016, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, a rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období
6/2016 schválit.
hlasování = 14 pro
c) odpis pohledávek č. 2/2016
Vedoucí ekonomického odboru Ing. Schovancová seznámila zastupitele s odpisem
pohledávek č. 2/2016 ve výši 62.380,91 Kč dle předloženého návrhu. Rada města i finanční
výbor doporučili odpis pohledávek schválit.
Zastupitelé přijali následující usnesení:
Usnesení č. 242/2016
ZM bere na vědomí Odpis pohledávek č. 2/2016 a rozhodlo schválit odpis pohledávek
č. 2/2016 ve výši 62.380,91 Kč dle předloženého návrhu.
hlasování = 14 pro
d) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Vedoucí ekonomického odboru Ing. Schovancová předložila zastupitelům poskytnutou
neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 719.214,- Kč přijatou v období
od 01. 04. 2016 do 30. 06. 2016. Rada města i finanční výbor doporučili dotaci přijmout.
Zastupitelé přijali toto usnesení:
Usnesení č. 243/2016
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 719.214,- Kč přijatou v období od 01. 04. 2016 do 30. 06. 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 = 14 pro
e) přijetí dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov
Vedoucí ekonomického odboru Ing. Schovancová předložila k projednání poskytnutí 2.
splátky a 3. splátky – dofinancování neinvestiční dotace na sociální služby na rok 2016 určené
poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních služeb na území
Ústeckého kraje ve výši 2.746.420,- Kč pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
Rada města a finanční výbor výše uvedené doporučili schválit.
Zastupitelé přijali usnesení:

8

Usnesení č. 244/2016
ZM bere na vědomí poskytnutí 2. splátky a 3. splátky – dofinancování neinvestiční dotace na
sociální služby na rok 2016 určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování
sociálních služeb na území Ústeckého kraje ve výši 2.746.420,- Kč pro příspěvkovou
organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov a rozhodlo uvedenou dotaci
přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace na účet příspěvkové organizace Domov
„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
hlasování = 14 pro
f) navýšení a poskytnutí provozního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov,
okres Děčín – příspěvková organizace
Paní Ing. Schovancová přednesla zastupitelům návrh na navýšení a poskytnutí provozního
příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková
organizace na rok 2016. Z důvodu sloučení příspěvkové organizace Školní jídelna Jiříkov,
Moskevská 796 - příspěvková organizace s příspěvkovou organizaci Základní škola Jiříkov,
okres Děčín - příspěvková organizace od 01. 09. 2016 a převedení rekonstrukce základní
školy do správy příspěvkové organizaci je nutné upravit příspěvky na provoz příspěvkové
organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace.
Rada města a finanční výbor doporučili navýšení a poskytnutí provozního příspěvku.
Pan Wittgruber – Mám jenom spíš formální dotaz. Není na závadu, že tu schvalujeme něco,
co 31. 08. 2016 zaniklo?
Ing. Schovancová – To není problém, v usnesení je uvedeno, že se organizace sloučily.
Po krátké diskuzi přijali zastupitelé následující usnesení:
Usnesení č. 245/2016
1. ZM projednalo návrh na změnu výše provozního příspěvku na rok 2016 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace a pro
příspěvkovou organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace
z důvodu sloučení těchto organizací od 01. 09. 2016 a převedení rekonstrukce základní školy
do správy příspěvkové organizaci.
2. ZM rozhodlo snížit provozní příspěvek příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov,
Moskevská 796 - příspěvková organizace o 67.334,- Kč na výši 134.666,- Kč, tj. 8/12
schváleného příspěvku na rok 2016.
3. ZM rozhodlo navýšit a poskytnout provozní příspěvek příspěvkové organizaci Základní
škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace o 67.334,- Kč na výši 2.500.334,- Kč,
tj. o tu část, která bude snížena příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská
796 - příspěvková organizace, a to do15. 09. 2016.
4. ZM rozhodlo dále navýšit a poskytnout provozní příspěvek příspěvkové organizaci
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace o 138.000,- Kč na výši
2.638.334,- Kč, částka 138.000,- Kč je určena na odpisy roku předaného majetku do správy, a
to rekonstrukce základní školy v roce 2016, a to do 30. 09. 2016.
5. ZM rozhodlo na úhradu tohoto příspěvku použít rezervu kapitálových výdajů.
6.ZM schvaluje změnu závazného ukazatele hospodaření na rok 2016 příspěvkové
organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace.
hlasování = 14 pro
g) poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
Vedoucí ekonomického odboru Ing. Schovancová předložila ke schválení zastupitelům
poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. Rada města doporučila tento příspěvek schválit, finanční
výbor nedoporučil.
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Zastupitelé přijali, po krátké diskuzi, následují usnesení:
Usnesení č. 246/2016
1. ZM bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“
sociální služby Jiříkov o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na organizování akce
„XXIII. Filipovské olympijské hry“ v rámci oslav 45. výročí zahájení sociálních služeb
v domově ve Filipově příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov. ZM rozhodlo poskytnout neinvestiční finanční příspěvek na rok 2016 ve výši
30.250,- Kč příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na
organizování akce „XXIII. Filipovské olympijské hry“ v rámci oslav 45. výročí zahájení
sociálních služeb v domově ve Filipově do 15. 09. 2016.
2. ZM rozhodlo na úhradu tohoto příspěvku použít nespecifikovanou rezervu.
3.ZM schvaluje změnu závazného ukazatele hospodaření
na rok 2016 příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
hlasování=10 pro, 3 proti, 1 se zdržel
h) zápůjčka MAS Český sever, z.s.
Vedoucí ekonomického odboru Ing. Schovancová přednesla zastupitelům žádost o poskytnutí
finanční výpomoci formou zápůjčky a návrh Smlouvy o zápůjčce s MAS Český sever, z.s.,
Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303, na překlenutí období do obdržení plateb
z Řídících orgánů na možnost dalšího fungování a realizaci Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje a Místních akčních plánů. Finanční výbor i rada města doporučili finanční
výpomoc poskytnout.
Pan Wittgruber se dotázal, zda musí být zápůjčka s úrokem 2%.
Ing. Schovancová – Já jsem to nerozporovala, byl to jejich návrh.
Pan Wittgruber navrhl úrok 2% vymazat a poskytnout bezúročnou zápůjčku.
Pan starosta dal hlasovat o návrhu pana Wittgrubera, a to v navrženém bodu č. 2 usnesení č.
247/2016 slovo „úročnou“ nahradit slovem „bezúročnou“, slova „s úrokem ve výši 2% p.a.“ a
slova „včetně úroků“ zrušit. Zastupitelé hlasováním 14 pro návrh schválili a návrhová
komise podle schváleného návrhu upravila usnesení.
Zastupitelé následně přijali usnesení:
Usnesení č. 247/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost o poskytnutí finanční výpomoci formou
zápůjčky a návrh Smlouvy o zápůjčce s MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47
Varnsdorf, IČ: 26983303, na překlenutí období do obdržení plateb z Řídících orgánů na
možnost dalšího fungování a realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a
Místních akčních plánů.
2. ZM rozhodlo poskytnout bezúročnou neinvestiční zápůjčku ve výši 20.000,- Kč MAS
Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303, z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2016, částka 20.000,- Kč je splatná nejpozději do 31. 08. 2017. Zápůjčka se
poskytuje na překlenutí období do obdržení plateb z Řídících orgánů na možnost dalšího
fungování a realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a Místních akčních
plánů.
3. ZM rozhodlo schválit Smlouvu o zápůjčce mezi MAS Český sever, z.s., Mariánská 475,
407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303a Městem Jiříkov v předloženém znění.
4. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o zápůjčce mezi MAS Český sever, z.s.,
Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303a Městem Jiříkov. hlasování = 14 pro
i) poskytnutí dotace „ARTE MUSICA“ zapsanému spolku
Vedoucí ekonomického odboru Ing. Schovancová seznámila zastupitele s žádostí o poskytnutí
další dotace pro „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov,
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IČ: 22668586, zastoupený předsedou Bc. Jiřím Chlumem v celkové výši 10.000,- Kč na X.
ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby v Bazilice Filipov, a to na květiny
pro umělce, ubytování zahraničních umělců, honoráře pro umělce. Finanční výbor i rada
města doporučili tuto další dotaci poskytnout.
Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 248/2016
1.ZM projednalo a bere na vědomí žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek,
Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupený předsedou Bc. Jiřím Chlumem o
poskytnutí další dotace v celkové výši 10.000,- Kč na X. ročník mezinárodního festivalu
varhanní duchovní hudby v Bazilice Filipov, a to na květiny pro umělce, ubytování
zahraničních umělců, honoráře pro umělce.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupený předsedou Bc. Jiřím Chlumem, ve výši 10.000,Kč na X. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby v Bazilice Filipov, a to na
květiny pro umělce, ubytování zahraničních umělců, honoráře pro umělce.
3. ZM bere na vědomí Dodatek č. 1veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2016
uzavíraný mezi Městem Jiříkov a ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupený předsedou Bc. Jiřím Chlumem, tento dodatek
schvaluje a zároveň ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.
hlasování = 14 pro
j) rozpočtové opatření č. 14/2016 Města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru Ing. Schovancová předložila zastupitelům ke schválení
rozpočtové opatření č. 14/2016 Města Jiříkova, poté přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 249/2016
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 14/2016 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 14/2016 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 12 pro, 2 se zdrželi
7. Usnesení z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí odboru vnitřní správy Ing. Šmíd předložil zastupitelům ke schválení Usnesení z 8.
zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 250/2016
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 31. 08. 2016.
hlasování = 14 pro
8. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2016, o regulaci hlučné zábavní
pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném
zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu
Vedoucí odboru vnitřní správy Ing. Šmíd předložil zastupitelům k rozhodnutí vydat Obecně
závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2016, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a
provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení
doby nočního klidu. Vydání nové a zrušení předcházející obecně závazné vyhlášky je reakcí
na změnu přestupkového zákona s účinností od 01.10.2016, kdy změnou přestupkového
zákona je vypuštěno zmocňovací ustanovení k povolování výjimek ze zrušení nebo zkrácení
doby nočního klidu (od 22:00 hod. do 06:00 hod.) jinak než cestou obecně závazné vyhlášky.
Nelze tedy delegovat pravomoc k výjimkám na jiný orgán města, např. radu města.
Pan Wittgruber navrhl v předložené obecně závazné vyhlášce, a to v článku 3 bodu 1. písm. b)
slova „po 1. prosinci kalendářního roku“ nahradit slovy „po 25. listopadu kalendářního
roku“.
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Pan starosta dal hlasovat o návrhu pana Wittgrubera a zastupitelé hlasováním 14 pro návrh
schválili.
Návrhová komise provedla úpravu podle schváleného návrhu v předložené obecně závazné
vyhlášce.
Pan Mgr. Matička – Proč tam není „Lunární rok“.
Pan Wittgruber – Navrhuji zjistit datum „Lunárního roku“ a následně přijmout novou obecně
závaznou vyhlášku.
Pan Ing. Hase – Navrhuji upozornit vietnamce na obecně závaznou vyhlášku a aby požádali o
výjimku na použití pyrotechniky.
Po diskuzi přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 251/2016
ZM projednalo a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2016, o
regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk
a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu a rozhodlo vydat na základě § 10
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a na základě § 47 odst. 3 (od 01. 10. 2016 odst. 6) zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku Města
Jiříkov č. 1/2016,o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů
způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu.
hlasování=12 pro, 1proti, 1 se zdržel
9. Různé
a) dopis Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., Rumburk
Pan starosta předložil zastupitelům žádost Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., Rumburk o
opětovnou podporu činnosti LNaP.
Pan Pernica – Minulý rok v tomto období jsme našli 400.000,- Kč na nové auto. Dnes jsme
obdrželi vyčerpávající informace, proto navrhuji schválení podpory LNaP.
Pan Dvořák – Jsem pro, aby se nějaká finanční částka nemocnici dala, všichni nemocnici
potřebujeme. Navrhuji na dvě lůžka tj. 90.000,- až 100.000,- Kč, ne celou částku, budeme mít
možnost nahlížet do dokumentace LNaP.
Pan Kolompár – Peníze jdou na určitou věc. Každý z nás může nemocnici kdykoliv
potřebovat.
Pan Mgr. Šamša – 100,- Kč na občana je jejich přání, můžeme se domluvit na jiné částce.
Pan Pernica – Z prezentace jsem pochopil, že za dva roky by se měla nemocnice vzchopit.
Ale na investice peníze mít stejně nebude. Já jsem jednoznačně pro.
Pan Vachta – Jsem rozhodně pro, příspěvek nemusí být schválen na každého občana, ale třeba
na každé dítě. Nemocnici všichni potřebujeme a nedovedu si představit jet s dítětem na
ošetření zlomené ruky třeba až do Děčína.
Pan starosta – My jsme zřizovateli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ –
sociální služby Jiříkov, kde jsou umisťováni senioři i z okolních měst. Když jsme žádali o
příspěvek okolní města, nikdo nám nepřispěl.
Pan Panc – Zřizovatelem je město Rumburk, ať si to zaplatí město Rumburk, jako my platíme
příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
Pan Ing. Hase – Navrhuji do příštího zasedání zastupitelstva prověřit naše finanční možnosti,
kolik si můžeme dovolit poskytnout.
Pan starosta navrhuji vypustit bod 2. a bod 3. z navrženého usnesení č. 252/2016, a to:
„2. ZM rozhodlo poskytnout finanční/materiální podporu Lužické nemocnice a polikliniky,
a.s., Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk, IČ: 61538990 ve výši ………,- Kč.
3. ZM ukládá: starostovi města – zajistit splnění schválené podpory.“
Pan starosta dal hlasovat o svém návrhu a zastupitelé hlasováním 13 pro, 1 proti návrh
schválili a návrhová komise podle schváleného návrhu upravila usnesení.
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Poté pan starosta informoval, že na příští zasedání ZM bude připravena částka pro možné
poskytnutí podpory LNaP, a.s., Rumburk.
Po diskuzi přijali zastupitelé následující usnesení.
Usnesení č. 252/2016
ZM bere na vědomí informaci zástupců Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., Jiráskova
1378/4, 408 01 Rumburk, IČ: 61538990 k činnosti této společnosti a žádost o poskytnutí
finanční podpory na její další činnost a perspektivu.
hlasování=14 pro
b) informace o činnosti rady města
Pan starosta informoval zastupitele o činnosti rady města za období od posledního zasedání
zastupitelstva města (12.ZM ze dne 07. 06. 2016).
Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 253/2016
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, 1 se zdržel
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Místostarosta města pan Miroslav Horák seznámil zastupitelé s činností místostarosty za 1.
pololetí roku 2016.
Pan Pernica – Na ulici 9. května, když se jede do SRN, tak na křižovatce mají Vietnamci
vystrčené zboží tak, že křižovatka přestává být přehledná. Nedalo by se s tím něco udělat?
Místostarosta města pan Miroslav Horák – Dá se to řešit, aby byl výhled.
Místostarosta města pan Miroslav Horák - Na minulém zasedání jsem přislíbil zajistit více
informací o počtech výjezdů městské policie k domu č.p. 494, a to nejen z důvodu dýmu a
štiplavého zápachu ale i ohledně psa a stání aut v křižovatce. Pokud nechytneme dotyčného
hned, je to problém a nedá se s tím nic dělat. V měsíci dubnu a červnu byli přistiženi a věc
byla k vyřízení předána odboru výstavby a životního prostředí. Řešili jsme ale i další lokality,
tam stačila domluva a ta nestačila u domu č.p. 494. Chyba je, že se o problému dozvídáme
pozdě, až druhý den. V průměru se k domu č.p. 494 vyjíždí každý měsíc.
Pan Mgr. Matička – Neptal jsem se na p. B.. Ptal jsem se, kolikrát vyjíždí městská policie
k takovým případům, prosím číslo.
Pan Horák – Čtyři výjezdy.
Pan Mgr. Matička – 4 výjezdy za období.
Pan Fodor ml.- Na náměstí před „starou“ autobusovou zastávkou jsou betonové kostky, všude
kolem je již zámková dlažba. Proč to není všude stejné?
Pan Sabo – Řešili jsme přechod, je to pouze provizorní dočasné řešení. Až budeme řešit
druhou stranu, budeme to řešit stejně.
Pan Mark – Máme již hotovou kanalizaci a máme analýzu, kdo se musí připojit. Co bude
s lidmi, kteří se na kanalizaci nebudou chtít připojit.
Pan Sabo – Analýzu máme. Je to o finančních možnostech každého, lidé nemají peníze. My je
nemůžeme do ničeho nutit, museli bychom to za ně splnit, a potom to od nich vymáhat. To je
složitý proces. Nejsme schopni občany k napojení donutit.
Pan Mark – Mám tu podklady, které mám ode dneška, nemám je úplně nastudované, ale
mohu Vám je poskytnout. Lidé by měli být schopni prokázat, jak se splašky nakládají.
Materiály Vám zašlu e-mailem, právní náhled je dost zajímavý oproti stanovisku
vodoprávního úřadu Rumburk.
Pan Mgr. Matička – Na předchozím zasedání ZM jsem se dotazoval na přenos obrazového
záznamu – on-line přenosu jednání zastupitelstva.
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Pan Ing. Šmíd – Informoval jsem se na technické požadavky. Celkový náklad na pořízení
systému by činil cca 25.000,-. Kč. Ve Varnsdorfu je cca 30 uživatelů.
Pan Mgr. Matička – Děkuji, takže to není 160.000,- Kč, jak mi bylo původně řečeno.
Pan Ing. Šmíd – Protože je to bez hlasovacího zařízení. Částka 160.000,-Kč byla včetně
hlasovacího zařízení.
V 18:50 hod. odešel pan Petr Dufek.
Pan Dvořák – Všiml jsem si, že se množí odpad kolem kontejnerů. Nešlo by třeba přes
Jiříkovské noviny informovat, kolik bylo za takovéto jednání nedovoleného odkládání odpadu
uloženo pokut? Možná by se dotyční zalekli a odloženého odpadu by nebylo tolik.
Pan starosta – Je to problém, dotyčného musíme přistihnout a záznam z fotopasti není
důkazním materiálem při dokazování přestupku.
Pan Dvořák – V Krásné Lípě to řešila až inspekce a objevil se článek v novinách, že dva lidi
dostali pokuty.
Pan Mgr. Mrázek – Tady jsou fotopasti klasické, existují ale fotopasti s datovým přenosem
na mobilní telefon a tyto fotopasti reagují na jakýkoliv pohyb. Mohlo by to být odesíláno na
mobilní telefon městské policie, která by tak byla schopna zasáhnout do několika minut.
Pan Wittgruber – Více než rok se handrkujeme kvůli kanalizaci. Přislíbili jste, že to budete
hlídat. Když jsme byli na prohlídce, kde spolu se zástupci města byli i zástupci firem jednali
s námi arogantně. Bylo by dobré, než se smlouva podepíše a než se to zaplatí, aby se zaplatil
odborník, který by řekl, že je to v pořádku. Nevím, jak opraví, co je položené asfaltem.
Někde chybí kus komunikace, kanály vyčnívají až o deset centimetrů. Nechceme platit
opravované silnice.
Pan starosta – Platit to nebudeme. Pan Bc. Stredák a pan Heřmánek byli na příkaz pana
tajemníka každý den v terénu, ale pracovníci firem, byli i k nim arogantní. Je sepsaný záznam
s 85 závadami a my požadujeme jejich odstranění do 30.09.2016. Nebudeme chtít
opravovanou komunikaci. Já komunikace nepřevezmu.
Pan Bc. Stredák – V zápise to máme zapsané, a myslím, že je to podrobně.
Pan Dvořák – Na takové akci jsem byl sám poprvé a je pravda, že pracovníci firem jsou
arogantní, vše zjednodušují a zesměšňují.
Pan starosta – Návrh na odstranění závad je dle SÚS tj. 30.09.2016
Pan Mgr. Matička – Mohl bych nahlédnout do svodek městské policie?
Pan Horák – Ne.
Pan Mark – Chtěl bych se s vámi zastupiteli rozloučit. Vzhledem k tomu, že moje pracovní
působnost se rozšířila, již nemohu funkci zastupitele nadále vykonávat. Děkuji vám za
spolupráci, byla to pro mě zajímavá zkušenost. Příště už tu bude sedět někdo jiný.
11. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 13. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 19:10 hodin.
V Jiříkově dne 13. 09. 2016
Zapsala: Jana Škvorová

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 13. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 6. září 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) záměr prodeje nemovitostí
b) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje a odkupu
nemovitostí
c) záměry prodeje nemovitostí
d) revokace usnesení a prodej nemovitosti
e) odkup pozemků
f) podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku
5. Usnesení z 13. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) smlouva a rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2016 a mezitímní účetní
závěrka za 2. čtvrtletí 2016
c) odpis pohledávek č. 2/2016
d) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
e) přijetí dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální
služby Jiříkov
f) navýšení a poskytnutí provozního příspěvku příspěvkové organizaci Základní
škola Jiříkov, okres Děčín – příspěvková organizace
g) poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Domov
„Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
h) zápůjčka MAS Český sever, z.s.
i) poskytnutí dotace „ARTE MUSICA“ zapsanému spolku
j) rozpočtové opatření č. 14/2016 Města Jiříkova
7. Usnesení z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2016, o regulaci hlučné zábavní
pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o
výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu
9. Různé
a) dopis Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., Rumburk
b) informace o činnosti rady města
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
11. Závěr
=================================================================
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Usnesení č. 230/2016
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 231/2016
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č.
1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, jejíž součástí je stavba občanského
vybavení č.e. 19 v k.ú. Jiříkov, za cenu ve výši 1.525.880,- Kč dle znaleckého posudku
č. 5 212/134/2015 ze dne 09. 12. 2015.
3. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 151 (ostatní plocha) o výměře 149 m2, části p.p.č. 152/1 (zahrada) o výměře
510 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1460-98/2015 za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 232/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji a odkupu nemovitostí, a to části
p.p.č. 100/1 (zahrada), p.p.č. 100/2 (zahrada) a st.p.č. 648 (zastavěná plocha a nádvoří) vše
v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji a odkupu nemovitostí, a to části
p.p.č. 100/1 (zahrada), p.p.č. 100/2 (zahrada) a st.p.č. 648 (zastavěná plocha a nádvoří) vše
v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 233/2016
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. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 51 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č.147874/2016 za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
b) části p.p.č. 2960/8 (zahrada) o výměře 100 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1099-76/2008 za
cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 234/2016
1. ZM revokuje usnesení č. 212/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného
dne 7. června 2016.
2. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
3. 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, 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. 235/2016
1. ZM projednalo odkup pozemku dotčeného stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I.etapa“.
2. ZM rozhodlo odkoupit pozemek dotčený stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I.etapa“, a to část p.p.č. 2851/1 (zahrada) o výměře cca 21 m2 v k.ú. Jiříkov za
cenu 120,- Kč/m2 od pana J. H., 407 53 Jiříkov a pana L. H., 407 53 Jiříkov.
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Usnesení č. 236/2016
1. ZM projednalo odkup pozemku dotčeného stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I.etapa“.
2. ZM rozhodlo odkoupit pozemek dotčený stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I.etapa“, a to část st.p.č. 1585/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca
14 m2 v k.ú. Jiříkov za cenu 120,- Kč/m2 od spoluvlastníků manželů A. a Z. D., 407 53
Jiříkov, pana J. H., 407 53 Jiříkov, pana K. H., 407 53 Jiříkov, manželů V. a A. M. K., 407 53
Jiříkov, manželů E. a J. K., 407 53 Jiříkov, paní M. V., 407 53 Jiříkov, manželů I. a A. W.,
407 53 Jiříkov, paní K. Z., 407 53 Jiříkov.
Usnesení č. 237/2016
1. ZM projednalo odkup pozemků dotčených stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I.etapa“.
2. ZM rozhodlo odkoupit pozemky dotčené stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I.etapa“, a to část st.p.č. 1601 (zastavená plocha a nádvoří) o výměře cca 6 m2 a
části p.p.č. 2851/2 (trvalý travní porost) a p.p.č. 2851/3 (trvalý travní porost) o výměře cca
50 m2 vše v k.ú. Jiříkov za cenu 120,- Kč/m2 od spoluvlastníků paní D. K., 407 53 Jiříkov,
Ing. M. Š., 408 01 Rumburk a pana P. Š., 407 53 Jiříkov.
Usnesení č. 238/2016
1. ZM projednalo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku, a to p.p.č. 6125 (ostatní
plocha) o výměře 823 m2 v katastrálním území Jiříkov.
2. ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku, a to p.p.č. 6125 (ostatní
plocha) o výměře 823 m2 v katastrálním území Jiříkov na Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha.
Usnesení č. 239/2016
ZM bere na vědomí usnesení 13. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 31. 08. 2016.
Usnesení č. 240/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy č. 443/2016 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci „Jiříkov,
chodník Filipovská – I. etapa – ISPROFOND 5427510132“ a Rozhodnutí o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2016 na akci
„Jiříkov, Chodník Filipovská – I. etapa“.
2. ZM rozhodlo schválit Smlouvu č. 443/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci „Jiříkov, chodník Filipovská –
I. etapa – ISPROFOND 5427510132“ mezi Státním fondem dopravní infrastruktury se
sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 a Městem Jiříkov.
3. ZM rozhodlo schválit přílohu č. 1 smlouvy č. 443/2016 - Rozhodnutí o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2016 na akci
„Jiříkov, Chodník Filipovská – I. etapa“ od poskytovatele dotace Státního fondu dopravní
infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9.
4. ZM rozhodlo přijmout finanční prostředky ve výši 3.337.000,- Kč poskytnuté Městu
Jiříkov v rámci rozpočtu od Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci
„Jiříkov, chodník Filipovská – I. etapa – ISPROFOND 5427510132“.
5. ZM rozhodlo schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši
3.337.000,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Státního fondu dopravní
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infrastruktury na rok 2016 na akci „Jiříkov, chodník Filipovská – I. etapa – ISPROFOND
5427510132“ budou kryty z rozpočtu Města v roce 2016.
6. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu č. 443/2016 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci „Jiříkov,
chodník Filipovská – I. etapa – ISPROFOND 5427510132“ mezi Státním fondem
dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 a Městem Jiříkov.
Usnesení č. 241/2016
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2016:
a) příjmy ve výši 38.597.747,96 Kč, výdaje ve výši 36.719.502,71 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 1.878.245,25 Kč,
b) výnosy ve výši 64.676.524,67 Kč, náklady ve výši 76.299.638,99 Kč, výsledek
hospodaření běžného účetního období mínus 11.623.114,32 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2016, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, a rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období
6/2016 schválit.
Usnesení č. 242/2016
ZM bere na vědomí Odpis pohledávek č. 2/2016 a rozhodlo schválit odpis pohledávek
č. 2/2016 ve výši 62.380,91 Kč dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 243/2016
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 719.214,- Kč přijatou v období od 01. 04. 2016 do 30. 06. 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. 244/2016
ZM bere na vědomí poskytnutí 2. splátky a 3. splátky – dofinancování neinvestiční dotace na
sociální služby na rok 2016 určené poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování
sociálních služeb na území Ústeckého kraje ve výši 2.746.420,- 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. 245/2016
1. ZM projednalo návrh na změnu výše provozního příspěvku na rok 2016 pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace a pro
příspěvkovou organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace
z důvodu sloučení těchto organizací od 01. 09. 2016 a převedení rekonstrukce základní školy
do správy příspěvkové organizaci.
2. ZM rozhodlo snížit provozní příspěvek příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov,
Moskevská 796 - příspěvková organizace o 67.334,- Kč na výši 134.666,- Kč, tj. 8/12
schváleného příspěvku na rok 2016.
3. ZM rozhodlo navýšit a poskytnout provozní příspěvek příspěvkové organizaci Základní
škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace o 67.334,- Kč na výši 2.500.334,- Kč,
tj. o tu část, která bude snížena příspěvkové organizaci Školní jídelna Jiříkov, Moskevská
796 - příspěvková organizace, a to do 15. 09. 2016.
4. ZM rozhodlo dále navýšit a poskytnout provozní příspěvek příspěvkové organizaci
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace o 138.000,- Kč na výši
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2.638.334,- Kč, částka 138.000,- Kč je určena na odpisy roku předaného majetku do správy, a
to rekonstrukce základní školy v roce 2016, a to do 30. 09. 2016.
5. ZM rozhodlo na úhradu tohoto příspěvku použít rezervu kapitálových výdajů.
6. ZM schvaluje změnu závazného ukazatele hospodaření na rok 2016 příspěvkové
organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace.
Usnesení č. 246/2016
1. ZM bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“
sociální služby Jiříkov o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na organizování akce
„XXIII. Filipovské olympijské hry“ v rámci oslav 45. výročí zahájení sociálních služeb
v domově ve Filipově příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov. ZM rozhodlo poskytnout neinvestiční finanční příspěvek na rok 2016 ve výši
30.250,- Kč příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na
organizování akce „XXIII. Filipovské olympijské hry“ v rámci oslav 45. výročí zahájení
sociálních služeb v domově ve Filipově do 15. 09. 2016.
2. ZM rozhodlo na úhradu tohoto příspěvku použít nespecifikovanou rezervu.
3. ZM schvaluje změnu závazného ukazatele hospodaření
na rok 2016 příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
Usnesení č. 247/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost o poskytnutí finanční výpomoci formou
zápůjčky a návrh Smlouvy o zápůjčce s MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47
Varnsdorf, IČ: 26983303, na překlenutí období do obdržení plateb z Řídících orgánů na
možnost dalšího fungování a realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a
Místních akčních plánů.
2. ZM rozhodlo poskytnout bezúročnou neinvestiční zápůjčku ve výši 20.000,- Kč MAS
Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303, z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2016, částka 20.000,- Kč je splatná nejpozději do 31. 08. 2017. Zápůjčka se
poskytuje na překlenutí období do obdržení plateb z Řídících orgánů na možnost dalšího
fungování a realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje a Místních akčních
plánů.
3. ZM rozhodlo schválit Smlouvu o zápůjčce mezi MAS Český sever, z.s., Mariánská 475,
407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303 a Městem Jiříkov v předloženém znění.
4. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o zápůjčce mezi MAS Český sever, z.s.,
Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303 a Městem Jiříkov.
Usnesení č. 248/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek,
Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupený předsedou Bc. Jiřím Chlumem o
poskytnutí další dotace v celkové výši 10.000,- Kč na X. ročník mezinárodního festivalu
varhanní duchovní hudby v Bazilice Filipov, a to na květiny pro umělce, ubytování
zahraničních umělců, honoráře pro umělce.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupený předsedou Bc. Jiřím Chlumem, ve výši
10.000,- Kč na X. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby v Bazilice
Filipov, a to na květiny pro umělce, ubytování zahraničních umělců, honoráře pro umělce.
3. ZM bere na vědomí Dodatek č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 4/2016
uzavíraný mezi Městem Jiříkov a ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13,
407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupený předsedou Bc. Jiřím Chlumem, tento dodatek
schvaluje a zároveň ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.
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Usnesení č. 249/2016
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 14/2016 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 14/2016 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 250/2016
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 31. 08. 2016.
Usnesení č. 251/2016
ZM projednalo a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2016, o
regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk
a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu a rozhodlo vydat na základě § 10
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a na základě § 47 odst. 3 (od 01. 10. 2016 odst. 6) zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku Města
Jiříkov č. 1/2016, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů
způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu.
Usnesení č. 252/2016
ZM bere na vědomí informaci zástupců Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., Jiráskova
1378/4, 408 01 Rumburk, IČ: 61538990 k činnosti této společnosti a žádost o poskytnutí
finanční podpory na její další činnost a perspektivu.
Usnesení č. 253/2016
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:

.……………………………..
pí Milena Horáková

……………………………..
p. Rudolf Mark

V Jiříkově dne 13. 09. 2016
Zapsala: paní Jana Škvorová

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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