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

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

……………………….…….
p. Gejza Kolompár

Zasedání se zúčastnilo 11 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 15. zasedání zastupitelstva města. V době
zahájení bylo přítomno 11 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: Pan Petr Wittgruber
hlasování = 10 pro, 1 se zdržel
člen: Mgr. Michal Mrázek
hlasování = 10 pro, 1 se zdržel
člen: Pan Vlastimil Havlůj
hlasování = 10 pro, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: paní Milena Horáková
a pan Gejza Kolompár, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.
Starosta města pan Michal Maják seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem
a navrhl tento program doplnit o „Usnesení z 9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova“, jako bod č. 9, který navrhl zařadit za bod 8 e) a požádal návrhovou komisi
přečíslovat body, a to „9. Různé“, „10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova“ a „12. Závěr“,
jako body „10. Různé“, „11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova“ a „12. Závěr“. Následně
dal hlasovat o doplnění programu o výše uvedený bod. Zastupitelé hlasováním pro 11, proti 0,
zdržel se 0, doplnili program o navržený bod č. 9 s názvem „Usnesení z 9. zasedání
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova“.
Dále pan starosta navrhl zastupitelstvu města doplnit 2 záležitosti do programu pod bod
10. Různé. První záležitost se týká účtovacího dopisu Dobrovolného svazku obcí Sever, a to
částky, kterou se podílíme na protipovodňových opatřeních a navrhl zařadit výše uvedené
jako písm. e) bodu č. 10 s názvem „ Dobrovolný svazek obcí Sever – účtovací dopis“.
Druhá záležitost se týká snížení provozního příspěvku příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, kdy k tomuto vyšla nová metodika a navrhl zařadit výše
uvedené jako písm. f) bodu č. 10 s názvem „Snížení provozního příspěvku pro příspěvkovou
organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov“.
Pan starosta dal hlasovat o zařazení těchto dvou bodů označených jako 10 e) a 10 f) do
programu pod bod č. 10 Různé. Zastupitelé hlasováním pro 11, proti 0, zdržel se 0, doplnili
program jednání zastupitelstva o výše navržené body.
Následně starosta města dal slovo panu Sabovi, který zdůvodnil nutnost doplnit program
zastupitelstva města o další 2 záležitosti. První záležitost se týká finančních prostředků
z dotace na realizaci chodníku na Filipovské ulici, kde se řešili více práce a méně práce
v rámci dodatku, který se uzavíral koncem listopadu. V den jednání zastupitelstva byl doručen
ze Státního fondu dopravní infrastruktury návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí finančních
prostředků, který upravuje podíl finančních prostředků z dotace a podíl finančních prostředků
města. Výše uvedené navrhl pan starosta zařadit jako písm. g) bodu č. 10 s názvem „Dodatek
č. 443/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2016“.
Druhá záležitost, která v den zastupitelstva byla doručena na základě urgence, se týkala
návrhu rozhodnutí o poskytnutí dotace na demolici bývalého hotelu Beseda. Tímto
rozhodnutím by město mělo dostat dotaci ve výši 1.240.672,- Kč, podíl města je
331.324,55 Kč. Výše uvedené navrhl pan starosta zařadit jako písm. h) bodu č. 10 s názvem
„Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj“.
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Pan starosta dal hlasovat o zařazení nových bodů označených jako 10 g) a 10 h) do programu
pod bod č. 10 Různé. Zastupitelé svým hlasováním pro 9, proti 0, zdrželi se 2, doplnili
program jednání zastupitelstva o výše uvedené body.
Starosta zopakoval, že dnešní program jednání zastupitelstva byl doplněn o bod č. 9, a to
usnesení z Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova a do bodu č. 10 pod písmeny e,
f, g, h se doplnili další body, které budou dnes projednávány.
Následně dal starosta města hlasovat o navrženém programu 15. zasedání zastupitelstva
města, který zastupitelé schválili.
hlasování = 11 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 – splněno, 12. ZM: usn. č. 214/2016 - trvá
(kupní smlouva připravena k podpisu a bude podepsána 14. 12. 2016), usn. č. 215/2016 - trvá
(smlouva bude uzavřena do konce prosince 2016, a to podpisem pana M.), usn. č. 216/2016 splněno, usn. č. 217/2016 - trvá (kupní smlouva připravena k podpisu a bude podepsána
14. 12. 2016), usn. č. 218/2016 - splněno, 13. ZM: usn. č. 237/2016 – trvá (prodávající
požadují sepsání smlouvy o stanovení podmínek úpravy oplocení v místě, kde bude
provedena stavba chodníku a cyklostezky. Smlouvu zajišťuje JUDr. Kolka společně
s právním zástupcem pana Š.), usn. č. 238/2016 - splněno, 14. ZM: usn. č. 255/2016 splněno, usn. č. 256/2016 - splněno, usn. č. 257/2016 - splněno, usn. č. 258/2016 - splněno,
usn. č. 259/2016 - trvá (Pan H. odstoupil od koupě pozemku. Na koupi pozemku si podali
žádost nový žadatelé. Na příštím zasedání ZM v roce 2017 bude usnesení revokováno
a schválen nový prodej.), usn. č. 260/2016 - trvá (připravuje se kupní smlouva),
usn. č. 261/2016 - splněno, usn. č. 262/2016 - trvá (připravuje se kupní smlouva),
usn. č. 263/2016 - splněno
Finanční záležitosti: 14. ZM: usn. č. 264/2016 - splněno, usn. č. 265/2016 - splněno,
usn. č. 266/2016 - splněno, usn. č. 267/2016 - splněno, usn. č. 268/2016 – splněno,
usn. č. 269/2016 - splněno, usn. č. 270/2016 - splněno, usn. č. 271/2016 – splněno,
usn. č. 272/2016 - splněno, usn. č. 273/2016 - splněno
Různé: 12. ZM: usn. č. 226/2016 – splněno, 13. ZM: usn. č. 251/2016 – splněno, 14. ZM:
usn. č. 274/2016 – splněno, usn. č. 275/2016 – splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 278/2016
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 11 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
Pan Matička - Měl bych dotaz. Listoval jsem v zápiscích zastupitelstva města z listopadu
roku 2014, kdy zde byly připomínky k vedení školy a k panu řediteli Obergruberovi. Jsou
nějaké problémy s panem ředitelem ?
Starosta – Momentálně s panem ředitelem neřešíme žádný jiný problém než jeho manažerské
pochybení v rámci dané výpovědi jedné vychovatelce a do dnešního dne nemáme informaci,
jak daná věc probíhá.
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Paní Wittgruberová - Informace od pana ředitele je taková, že se odvolali, věc je u právníka
a jde to znovu k soudu. Začátkem měsíce prosince měl být soud, ale právník onemocněl a tak
se vše odročilo. Výrok zatím žádný není, věc je v jednání a stále se to řeší soudní cestou.
Pan Mgr. Mrázek – Chci se zeptat jako občan. U nás v ulici je výkop kanálu, ze kterého
vytéká voda. V zimních měsících kdy mrzne je problém když tato voda zmrzne a vytváří se
náledí až k hlavní Rumburské ulici. Chtěl jsem se zeptat, zda-li je tam nějaká kanalizace nebo
jen někdo vypouští vodu.
Pan starosta – Měli jsme zde jednání se SčVK o předání kanalizace. Pravděpodobně došlo
k zaslepení a tím pádem dochází k vytékání vody na tu komunikaci.
Pan Sabo – Kanalizace je ve správě SčVK. Oslovíme v SčVK pana R., ať se na to jde podívat
a zjistí jaký je tam problém, ale nemyslím si, že by to zaslepili.
Pan starosta – Prověříme to.
Pan Kolompár – Předkládám otázku za občana, který nechtěl být jmenován. Jaké náklady
stála úprava na Rumburské ulici „Stone henge“. Co to stálo včetně zaměstnanců veřejně
prospěšných prací.
Pan starosta - Na to nedokáži momentálně odpovědět. Ptáte se za občana, který nechce být
jmenován, měl by jste konkrétně říci kdo to v podstatě je.
Pan Sabo – Samozřejmě tam máme nějaké náklady v rámci úprav. Převážná část se tam
dělala pracovníky veřejně prospěšných prací. Máme tam náklady, které tam dělala firma,
která odstranila hrbol a následně se dělalo všechno pomocí veřejně prospěšných pracovníků
a našeho materiálu. Nebyly tam žádné enormní náklady. Platila se ještě výsadba. Můžete se
stavit na odboru výstavby a životního prostředí kde Vám veškeré náklady s tím spojené mohu
připravit.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Sabo přednesl zastupitelstvu města návrh
na zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti. Jedná se o část
pozemku za domem ve Filipově. Na části pozemku stojí stavba zděné garáže, která není
zapsaná v katastru nemovitostí. Žadatelé chtějí nemovitosti prodat, a proto potřebují narovnat
majetkové vztahy tak, aby mohla být stavba zaevidována. Finanční výbor a Komise výstavby
a životního prostředí doporučují prodej části pozemku. Rada města doporučuje zadání
zpracování podkladů k prodeji části pozemku. Zastupitelé k tomuto přijali usnesení:
Usnesení č. 279/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 5205/1
(ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 5205/1
(ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova.
hlasování = 11 pro
b) záměr prodeje nemovitostí
Pan Sabo přednesl k projednání zastupitelům města záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví
Města Jiříkova. Jedná se o prodej pozemkové parcely č.1836/1 o výměře 1223 m2 v k.ú.
Jiříkov. Pozemek chtějí koupit žadatelé, kteří již vlastní okolní pozemky, které koupili od
sousedů. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a Finančním
výboru, oba orgány prodeje doporučují. Rada města doporučuje zveřejnit záměry prodeje
nemovitosti. Zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 280/2016
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1836/1
(zahrada) o výměře 1223 m2 v k.ú. Jiříkov.

4

2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 1836/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2
+ náklady.
hlasování = 11 pro
Dále pan Sabo přednesl k projednání další záměr prodeje nemovitostí, a to prodej p.p.č.
5211/4, 5212, 5213 a 5214/1 ve Filipově. Pozemky jsou nevyužívané a zarostlé zelení.
Žadatel již v minulosti část pozemků v této lokalitě koupil a zrekultivoval. Záměr prodeje byl
projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a Finančním výboru, oba orgány prodeje
doporučují. Rada města doporučuje zveřejnit záměry prodeje nemovitostí. Zastupitelstvo
města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 281/2016
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5211/4
(trvalý travní porost) o výměře 135 m2, p.p.č. 5212 (trvalý travní porost) o výměře 32 m2,
p.p.č. 5213 (ostatní plocha) o výměře 317 m2 a p.p.č. 5214/1 (ostatní plocha) o výměře
153 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2
+ náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 5211/4 (trvalý travní porost) o výměře 135 m2 , p.p.č. 5212 (trvalý travní porost)
o výměře 32 m2, p.p.č. 5213 (ostatní plocha) o výměře 317 m2 a p.p.č. 5214/1 (ostatní
plocha) o výměře 153 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova za cenu dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 11 pro
c) prodej nemovitostí
Dále pan Sabo předložil k projednání zastupitelstvu města prodej nemovitostí ve vlastnictví
Města Jiříkova. Dne 27. 10. 2015 byla na zasedání ZM schválena Smlouva o budoucí kupní
smlouvě na prodej st.p.č. 573 o výměře 320 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí je
stavba rodinného domu a části pozemkové parcely č. 287 o výměře 100 m2 (zahrada) za cenu
1.000,- Kč. Prodejní cena 1.000,- Kč, která je nižší než cena obvyklá, byla stanovena za
podmínky, že budoucí kupující odstraní stavbu rodinného domu na st.p.č. 573 do 1 roku od
podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Tato podmínka byla splněna a stavba rodinného
domu byla odstraněna, a proto může být uzavřena řádná kupní smlouva, kde kupní cena je
stanovena na 1.000,- Kč. Na stavební úřad v Rumburku byla podána žádost o výmaz stavby
z katastru nemovitostí na základě demoličního souhlasu. Stavba byla vymazána z katastru
nemovitostí dne 21. 11. 2016. Záměr prodeje nemovitostí byl schválen na zasedání ZM dne
01. 11. 2016 a zveřejněn na úřední desce od 10. 11. 2016 do 28. 11. 2016. Smlouva o budoucí
kupní smlouvě byla projednána ve všech orgánech Města Jiříkova v roce 2015. Rada města
ze dne 21. 11. 2016 doporučuje prodej nemovitostí.
Pan Kolompár – Nemyslím si, že je to v souladu. Žádal přeci někdo jiný než paní H..
Pan Sabo - Žádali oba dva. Na smlouvě byli oba dva. Nyní je to pouze na paní H. kdy se pan
K. tohoto vzdává v její prospěch.
Po krátké diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 282/2016
1. ZM projednalo prodej st.p.č. 573 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 320 m2 a části
p.p.č. 287 (zahrada) o výměře 100 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1490-139/2016, které jsou
zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, Mgr. H. H., 407 47 Varnsdorf za dohodnutou kupní cenu
1.000,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že kupující na své náklady odstranil
stavbu rodinného domu č.p. 503 na st.p.č. 573 v k.ú. Jiříkov.
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2. ZM rozhodlo prodat st.p.č. 573 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 320 m2 a části
p.p.č. 287 (zahrada) o výměře 100 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1490-139/2016 , které
jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, Mgr. H. H., 407 47 Varnsdorf za dohodnutou kupní cenu
1.000,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že kupující na své náklady odstranil
stavbu rodinného domu č.p. 503 na st.p.č. 573 v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 11 pro
d) směna nemovitostí
Pan Sabo předložil k projednání zastupitelstvu města směnu nemovitostí. Město Jiříkov
uzavřelo v roce 2014 Smlouvu o budoucí směnné smlouvě č. 006/2014 s firmou Teamwelder
na směnu pozemků kolem jejich továrny tak, aby Město Jiříkov získalo komunikaci a firma
Teamwelder vybudovala zadní vjezd do areálu, který chce koupit od Města Jiříkov. Na směnu
pozemků byla uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě z důvodu, aby firma získala
stavební povolení. Jedná se o pozemky v zadní části továrny, kde byl vybudován zadní vjezd.
Město Jiříkov smění část p.p.č. 793/2, část st.p.č. 1113/2 a část p.p.č. 6042 a získá část
p.p.č. 795/4 směrem do Jiráskovi ulice a pozemky pod stávající slepou komunikací 9. května,
a to část p.p.č. 795/4 a část st.p.č. 1229. Směnou pozemků dojde k narovnání vlastnictví
a legalizaci komunikace. Dne 20. 10. 2016 proběhlo jednání ve firmě, kde byl předán
geometrický plán na zaměření p.p.č. 795/4. Dále se změnil název firmy zpět na EWM
HIGHTEC WELDING s.r.o.. Směna pozemků bude bez doplatku. Smlouva o budoucí
směnné smlouvě byla projednávána ve všech orgánech Města Jiříkov a schválena na ZM dne
25. 03. 2014. Záměr směny pozemků byl schválen na zasedání ZM dne 01. 11. 2016
a vyvěšen na úřední desce od 10. 11. 2016 do 28. 11. 2016. Rada města ze dne 21. 11. 2016
doporučuje směnu nemovitostí. Zastupitelstvo města přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 283/2016
1. ZM projednalo směnu nemovitostí mezi Městem Jiříkov a firmou EWM HIGHTEC
WELDING s.r.o..
2. ZM rozhodlo směnit nemovitosti, a to část p.p.č. 793/2 (ostatní plocha) o výměře 188 m2,
část p.p.č. 6042 (ostatní plocha) o výměře 9 m2 a část st.p.č. 1113/2 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 249 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1393-11/2014, které jsou zapsány
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za část
p.p.č. 795/4 (ostatní plocha) o výměře 73 m2, dle GOP č. 1393-11/2014, část p.p.č. 795/4
(ostatní plocha) o výměře 18 m2 a část st.p.č. 1229 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
375 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1234-54/2010, které jsou zapsány na listu vlastnictví
EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. č. 1085 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.,
9. května 718/31, 407 53 Jiříkov. Směna pozemků je bez doplatku.
hlasování = 11 pro
e) odkup nemovitostí
Pan Sabo přednesl k projednání zastupitelstvu města odkup nemovitostí do vlastnictví Města
Jiříkova. Prodávající vlastní pozemkovou parcelu č. 2941/1, na které leží část komunikace
Mělnická, kterou chtěli nejdříve směnit, ale vybrali si pozemek u panelových domů, který
nebyl vhodný. Dalším jednáním bylo domluveno, že pozemek městu prodají, ale i se
st.p.č. 1916. Pozemky byly geometricky zaměřeny tak, aby část pozemku, na které leží
komunikace, byla v majetku Města Jiříkov. Odkupem pozemků dojde k narovnání vlastnictví
pod komunikací v ulici Mělnická. Zadání podkladů k odkupu nemovitostí bylo schváleno na
jednání ZM dne 07. 06. 2016. Komise výstavby a životního prostředí společně s Finančním
výborem odkup pozemků doporučují. Rada města odkup doporučuje.
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Pan Wittgruber – Chtěl bych sdělit zastupitelstvu města, že mám k projednávané věci vztah.
Zastupitelé k této věci přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 284/2016
1. ZM projednalo odkup nemovitostí, a to st.p.č. 1916 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 8 m2 a části p.p.č. 2941/1 (ostatní plocha) o výměře 344 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle
GOP č. 1481-88/2016, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1077 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví J. R., 407 53 Jiříkov a L. R.,
407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitosti, a to st.p.č. 1916 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 8 m2 a část p.p.č. 2941/1 (ostatní plocha) o výměře 344 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle
GOP č. 1481-88/2016, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1077 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví J. R., 407 53 Jiříkov a L. R.,
407 53 Jiříkov za dohodnutou kupní cenu 42.240,- Kč.
hlasování = 10 pro, 1 zdržel se
5. Usnesení z 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelstvu města
usnesení z 15. zasedání Finančního výboru ze dne 05. 12. 2016.
Pan Havlůj – Předkládáte to pozdě. Nemůžete to dávat den před zastupitelstvem. Je to
v rozporu se směrnicí.
Pan starosta – Není to v rozporu se směrnicí a v jednacím řádu zastupitelstva města je
uvedeno, že materiály mohou být předloženy přímo na jednání zastupitelstva.
Paní Ing. Schovancová – Záleží, jak to vyjde. V mém záměru je dávat finanční výbor co
nejblíže zastupitelstvu, aby to bylo nejaktuálnější a mohla jsem tam dát co nejvíce informací.
Zastupitelstvo města následně přijalo usnesení:
Usnesení č. 285/2016
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 05. 12. 2016.
hlasování = 10 pro, 1 zdržel se
6. Rozpočet Města Jiříkova na rok 2017
Paní Ing. Schovancová předložila k projednání zastupitelům Rozpočet Města Jiříkova na rok
2017. Finanční výbor a rada města doporučili schválit Rozpočet Města Jiříkova na rok 2017.
Pan Wittgruber – Je toto aktuální ?
Pan starosta – Ano, je aktuální to, co máte teď předložené.
Paní Ing. Schovancová – Co jste dostali v pondělí a máte nyní, je aktuální.
Zastupitelstvo města po projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 286/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok
2017, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 48.578.000,- Kč, výdaje ve výši 49.843.000,- Kč,
financování ve výši – 1.265.000,- Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2017, a to:
a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 52.732.000,- Kč, výdaje
ve výši 52.227.000,- Kč, financování ve výši 1.621.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
505.000,- Kč,
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b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 52.732.000,- Kč, výdaje
ve výši 52.732.000,- Kč, financování ve výši – 3.318.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
0,- Kč,
c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 50.137.000,- Kč, výdaje
ve výši 53.758.000,- Kč, financování ve výši + 3.621.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
– 3.621.000,- Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
4. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok
2017 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 50.137.000,- Kč, ve výdajové části ve
výši 53.758.000,- Kč, financování ve výši + 3.621.000,- Kč dle předloženého návrhu
uvedeného v bodě 2, písm. c).
5. ZM projednalo a bere na vědomí návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na
rok 2017.
6. ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 dle předloženého
návrhu.
7. ZM projednalo a bere na vědomí odvod odpisů roku 2017 a odvod celého investičního
fondu nejpozději do 18. 12. 2017 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové
organizace:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.
8. ZM rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2017 a odvod celého investičního fondu nejpozději
do 18. 12. 2017 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov.
9. ZM rozhodlo poskytnout níže uvedené neinvestiční příspěvky na rok 2017 jednotlivým
příspěvkovým organizacím Města Jiříkova takto:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 1.044.000,- Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 3.276.000,- Kč,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 1.200.000,- Kč.
10. ZM rozhodlo poskytovat provozní příspěvky pro své zřízené příspěvkové organizace
zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 10. dne v měsíci.
11. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek
hospodaření roku 2017 ve výši 0,- Kč.
12. ZM projednalo návrh na převod finančních prostředků ve výši 400.000,- Kč do
sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2017 dle bodu č. 4.1.1. směrnice č. 4/2008 „Režim
fondů Města Jiříkova“.
13. ZM rozhodlo v souladu se směrnicí č. 4/2008 „Režim fondů Města Jiříkova“ o převodu
finančních prostředků do sociálního fondu Města Jiříkova v roce 2017 ve výši 400. 000,- Kč.
14. ZM projednalo a bere na vědomí:
a) návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2017,
b) návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2017.
15. ZM schvaluje:
a) rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2017,
b) rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2017.
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16. ZM rozhodlo:
a) převést
finanční
prostředky
ve
výši
326.397,94 Kč z fondu rezerv,
č. ú. 20036/921389399/0800, na základní běžný účet, č. ú. 921389399/0800, na financování
výdajů rozpočtu roku 2017, převod provést v lednu 2017.
b) ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedený převod provést.
hlasování = 11 pro
7. Rozpočty příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2017
Dále paní Ing. Schovancová předložila zastupitelstvu města rozpočty příspěvkových
organizací Města Jiříkova na rok 2017. Finanční výbor a rada města doporučili schválit
rozpočty příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2017. Zastupitelé města k tomuto
přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 287/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace na rok
2017 ve výnosech i nákladech ve výši 6.204.000,- Kč.
2. ZM schvaluje provozní rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2017 ve výnosech i nákladech
ve výši 6.204.000,- Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2017 ve výnosech i
nákladech ve výši 18.169.000,- Kč.
4. ZM schvaluje provozní rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres
Děčín - příspěvková organizace na rok 2017 ve výnosech i nákladech ve výši
18.169.000,- Kč.
5. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov na rok 2017 ve výnosech i nákladech ve
výši 38.196.000,- Kč.
6. ZM schvaluje provozní rozpočet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov na rok 2017 ve výnosech i nákladech ve výši 38.196.000,- Kč.
7. ZM projednalo a bere na vědomí návrhy plánů účetních odpisů na rok 2017 níže
uvedených příspěvkových organizací:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
80.696,- Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 219.650,- Kč,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov ve výši 414.626,98 Kč.
8. ZM schvaluje plány účetních odpisů na rok 2017 níže uvedeným příspěvkovým
organizacím:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
80. 696,- Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 219.650,- Kč,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov ve výši 414.626,98 Kč.
hlasování = 11 pro
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10456/16/LCD
Paní Ing. Schovancová přednesla zastupitelům návrh dodatku k přijatému úvěru na balík
investic – nákup repasované cisternové automobilové stříkačky nebo repasi vlastní Tatry
CAS. Smlouva o úvěru č. 10456/16/LCD byla schválena zastupitelstvem města dne
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19. 04. 2016 na 11. zasedání, č. usnesení 201/2016. Finanční výbor a rada města doporučili
výše uvedené schválit.
Pan Havlůj – Mám připomínku k tomu až se to bude vybírat, tak určete někoho, kdo to
vybere. Víte, jak to dopadlo na Moravě. Jsou tady jen dvě firmy, na které je spoleh a jsou na
ně dobré reference. Je to Polička a jedna firma u Prahy.
Pan starosta – Samozřejmě bude osloveno více firem a bude to viset i na profilu zadavatele a
může se přihlásit kdokoliv. Samozřejmě je potřeba si ověřit reference, jak říkáte, souhlasím
s Vámi.
Pan Havlůj – Ať nám hasiči předloží stav té cisterny. Ať to prověří znalec v jakém to je stavu
a kolik za to mohou dostat.
Pan starosta - Hasiči s tím jezdí, vědí jak se s tím jezdí a dali požadavek. My jsme minule
schválili, že uděláme repasi nebo nákup repasovaného vozidla a teď se budeme vracet k tomu,
že to nechceme ?
Pan Havlůj – Ne, to neříkám. Na základě čeho se dozvíte kolik za to můžete dostat ? Ať hasiči
nechají udělat klasický odhad, ať to posoudí znalec.
Pan Wittgruber – Dnes není ve výběrovém řízení prioritou nejnižší cena, ale i reference.
Doporučoval bych to tam doplnit.
Pan starosta – Ano, bude se tomu věnovat patřičná důležitost.
Zastupitelstvo města po diskuzi přijalo usnesení:
Usnesení č. 288/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru
č. 10456/16/LCD ze dne 05. 05. 2016 uzavíraného mezi Městem Jiříkov a Českou
spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, na doplnění použití již
přijatého investičního úvěru č. 10456/16/LCD, a to o nákup repasované cisternové
automobilové stříkačky nebo repasi vlastní Tatry CAS.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10456/16/LCD ze dne 05. 05. 2016 uzavíraný
mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
IČ: 45244782, na doplnění použití již přijatého investičního úvěru č. 10456/16/LCD, a to
o nákup repasované cisternové automobilové stříkačky nebo repasi vlastní Tatry CAS.
b) uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10456/16/LCD ze dne 05. 05. 2016 mezi
Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
IČ: 45244782, na doplnění použití již přijatého investičního úvěru č. 10456/16/LCD, a to
o nákup repasované cisternové automobilové stříkačky nebo repasi vlastní Tatry CAS.
c) uložit: starostovi města - Dodatek č. 1 smlouvy o úvěru č. 10456/16/LCD podepsat.
hlasování = 11 pro
b) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2016
Dále Ing. Schovancová projednala se zastupiteli pověření Rady města Jiříkova k provedení
posledního rozpočtového opatření v roce 2016. Finanční výbor a rada města doporučili
pověřit radu města k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2016. Zastupitelstvo
města k uvedené věci přijalo usnesení:
Usnesení č. 289/2016
ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci radě města k provedení rozpočtového
opatření č. 22/2016 k 31. 12. 2016 v rozsahu do výše 10.000.000,- Kč dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jimiž
dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
hlasování = 11 pro
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c) dílčí vyúčtování dotace
Ing. Schovancová přednesla zastupitelstvu města dílčí vyúčtování dotace – mzdové výdaje a
zákonné pojištění členů vykonávajících službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II jako
svoje zaměstnání dle zákoníku práce. Finanční výbor a rada města vyúčtování dotace
doporučili schválit. Zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 290/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí dílčí vyúčtování přijaté dotace na mzdové výdaje
a zákonné pojištění členů vykonávajících službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II jako
svoje zaměstnání dle zákoníku práce ve výši 100.000,- Kč, uznatelné náklady obce jsou ve
výši 79.166,- Kč, vratka nevyčerpané dotace je ve výši 20.834,- Kč.
2. ZM schvaluje dílčí vyúčtování přijaté dotace na mzdové výdaje a zákonné pojištění členů
vykonávajících službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II jako svoje zaměstnání dle
zákoníku práce ve výši 100.000,- Kč, uznatelné náklady obce jsou ve výši 79.166,- Kč, vratka
nevyčerpané dotace je ve výši 20.834,- Kč.
3. ZM schvaluje vratku nevyčerpané dotace na mzdové výdaje a zákonné pojištění členů
vykonávajících službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II jako svoje zaměstnání dle
zákoníku práce ve výši 20.834,- Kč.
4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – vrátit nedočerpanou dotaci ve výši
20.834,- Kč na účet poskytovatele do 16. 12. 2016.
hlasování = 11 pro
d) přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2016
Ing. Schovancová dále projednala se zastupiteli přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje
jednotek SDH obcí na rok 2016. Finanční výbor a rada města doporučili účelovou
neinvestiční dotaci schválit.
Pan Havlůj – Zpracovává se na hasičskou zbrojnici projektová dokumentace a příští rok na to
padne nějakých 98.000,- Kč. Myslím si, že projektová dokumentace se dost vleče a je dost
drahá.
Pan starosta – Přihlásila se pouze jedna firma. Je to problém s projektanty, bohužel nemáme
je tady v místě.
Pan Sabo – Dělali jsme klasické výběrové řízení a mohl se přihlásit kdokoliv. Přihlásila se
opravdu jenom jedna firma a tím pádem to vyhrála. To, že tam musí být tři projektové
dokumentace jsem Vám pane Havlůj vysvětloval, je to podle stavebního zákona, vyžaduje to
stavební úřad.
Zastupitelstvo města k této věci přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 291/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na
výdaje jednotek SDH obcí na rok 2016 v celkové výši 15.220,- Kč, a to na odbornou přípravu
strojníku a na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH mimo územní obvod jejího
zřizovatele.
2. ZM rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2016
v celkové výši 15.220,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016.
hlasování = 9 pro, 2 se zdrželi
e) rozpočtové opatření č. 21/2016 Města Jiříkova
Paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům rozpočtové opatření č. 21/2016 Města
Jiříkova. Finanční výbor doporučil rozpočtové opatření schválit. Zastupitelstvo města přijalo
následující usnesení:
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Usnesení č. 292/2016
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 21/2016 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 21/2016 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 11 pro
9. Usnesení z 9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí odboru vnitřní správy pan Bc. Jiří Semerád přednesl zastupitelstvu města Usnesení
z 9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova. Zastupitelé k tomuto přijali
usnesení:
Usnesení č. 293/2016
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 30. 11. 2016.
hlasování = 11 pro
10. Různé
a) dražba nemovitostí
Starosta města pan Michal Maják přednesl zastupitelům města informaci o dražbě
nemovitostí. Zastupitelstvo města na svém 14. zasedání pověřilo starostu města k účasti na
elektronické aukci. Město bylo v dražbě úspěšné a pozemky vydražilo za vyvolávací cenu.
Zastupitelé následně přijali usnesení:
Usnesení č. 294/2016
ZM bere na vědomí informaci starosty města o průběhu elektronické aukce. Město Jiříkov
získalo do svého majetku (spoluvlastnický podíl ½) st.p.č. 684 o výměře 597m2 (zastavěná
plocha a nádvoří – zbořeniště) a p.p.č. 532 o výměře 29 m2 (zahrada) za nejvyšší podání
31.300,- Kč.
hlasování = 10 pro, 1 se zdržel
b) opakovaná výzva k součinnosti stavebního úřadu
Pan starosta seznámil zastupitele města s opakovanou výzvou k součinnosti stavebního úřadu
Rumburk. Město Jiříkov v červenci obdrželo od Městského úřadu Rumburk, stavební úřad
„Rozhodnutí nařízení vyklizení stavby“ týkající se nemovitosti. Následně Městu Jiříkov byla
zaslána „Výzva k součinnosti“ při zajišťování náhradního bydlení pro osoby bydlící v daném
objektu. V danou dobu město nedisponovalo žádným volným bytem, což bylo sděleno
stavebnímu úřadu. Město několikrát navštívili pracovníci Městského úřadu Rumburk,
sociálního odboru k řešení pomoci zajištění náhradního bydlení. Město Jiříkov obdrželo
opakovanou výzvu k součinnosti při zajišťování náhradního bydlení vyklizovaným osobám
z objektu rodinného domu v katastrálním území Jiříkov.
Pan Mgr. Mrázek – V podkladech jsou uvedeni spoluvlastníci, ale žádají jen Ti, co tam bydlí.
Pan starosta – Ano, žádají pouze Ti, co tam bydlí. Ti, co tam mají trvalý pobyt.
Pan Kolompár – Chci jen připomenout na co se odvolává stavební úřad Rumburk, a to na
§ 140 odst. 4 stavebního zákona, kterým vyzývá Město Jiříkov k součinnosti při zajišťování
náhradního bydlení vyklizovaným osobám. Zde je stanovený zákon. Vy jste statutární orgán,
který se šprajcuje státu.
Pan Starosta – Zákony jsou od toho, aby se porušovaly.
Po několika větách pan starosta dodal, že výše uvedená věta je myšlena v uvozovkách.
Pan Mgr. Mrázek – K tomuto zákonu jsou možné judikatury a komentáře, ale bohužel jsem je
nečetl.
Pan starosta – Nabízel jsem, při jednání se sociálním odborem, že zajistíme ubytování ve
Šluknově. Snažili jsme se tuto situaci řešit.
Pan Bc. Stredák – Ve směrnici máme uvedeno, že žadatel nesmí mít vůči městu žádné
pohledávky, což se vylučuje.
Pan Wittgruber – V první řadě by se měl postarat majitel této nemovitosti, což je 13 vlastníků.
Pan starosta – Ano, je tady 13 spoluvlastníků, které by se měli postarat.
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Pan místostarosta – Zúčastnil jsem se asi 3 schůzek s paní Žemlovou ze stavebního úřadu. To
jak dopadla jeho nemovitost za to si může vlastně úplně sám.
Zastupitelé města po diskuzi přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 295/2016
ZM projednalo opakovanou výzvu k součinnosti Městského úřadu Rumburk, odbor stavební
úřad při zajišťování náhradního bydlení vyklizovaným osobám z objektu rodinného domu
v katastrálním území Jiříkov a doporučuje RM dodržovat pravidla směrnice č. 1/2014
„Pravidla pro přidělování bytů Města Jiříkova“.
hlasování = 10 pro, 1 se zdržel
c) odměny členům výborů zastupitelstva města
Dále pan starosta informoval zastupitele o odměnách členům výborů ZM. Zastupitelstvo
města k výše uvedenému bodu přijalo usnesení:
Usnesení č. 296/2016
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od 01. 06. 2016 do 07. 12. 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
1.200,-Kč
pan Mgr. V. M., Jiříkov
800,-Kč
Kontrolní výbor
pan D. W., Jiříkov
800,-Kč
pan Z. K., Jiříkov
400,-Kč
pan J. V., Jiříkov
800,-Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ - na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
hlasování = 11 pro
d) informace o činnosti rady města
Pan starosta dále přednesl zastupitelům města informaci o činnosti rady města, a to
z 55. schůze konané dne 31. 10. 2016, z 56. schůze
konané dne 07. 11. 2016
a z 57. schůze konané dne 21. 11. 2016. Zastupitelé města k tomuto bodu přijali usnesení:
Usnesení č. 297/2016
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 = 11 pro
Pan starosta v 17:35 hod. vyhlásil 10ti minutovou přestávku na prostudování nově zařazených
bodů do dnešního programu.
V 17:40 hod. se omluvil Mgr. Bc. Vladimír Šamša a opustil 15. zasedání zastupitelstva města.
e) dobrovolný svazek obcí Sever - účtovací dopis
Pan starosta společně s Ing. Schovancovou předložili k projednání zastupitelstvu města
účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na poskytnutí podílu na vyhotovení
projektové dokumentace k akci „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“. Finanční
výbor a rada města doporučili výše uvedené schválit. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:

13

Usnesení č. 298/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí
SEVER na poskytnutí podílu na vyhotovení projektové dokumentace k akci „Protipovodňová
opatření pro Svazek obcí Sever“ ve výši 40.334,- Kč.
2. ZM rozhodlo schválit tento účtovací dopis na poskytnutí podílu na vyhotovení projektové
dokumentace k akci „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“ ve výši 40.334,- Kč.
3. ZM rozhodlo uhradit podíl na vyhotovení projektové dokumentace k akci
„Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“ ve výši 40.334,- Kč z přijatého úvěru na
balík investic.
4. ZM ukládá: starostovi města - zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši
40.334,- Kč.
hlasování = 10 pro
f) snížení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ –
sociální služby Jiříkov
Dále pan starosta přednesl zastupitelům města žádost ředitele příspěvkové organizace Domov
„Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov o snížení příspěvku od zřizovatele na rok 2016
z 1.600.000,- Kč na 800.000,- Kč. Dále paní Wittgruberová objasnila, že žádost o snížení
příspěvku je z důvodu změny „Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory“
na rok 2016 a vyčíslení případné vratky dotace Krajskému úřadu Ústeckého kraje ve výši cca
1.000.000,- Kč.
Pan Havlůj – Toto by se nestalo kdybyste nezrušili fond pro domov důchodců.
Pan starosta – Fondy zřizuje a ruší zastupitelstvo města. Jde o zákon o obcích.
Pan Havlůj – Ve fondu jste měli 4.800.000 Kč. Zaplatil se projekt a ostatní peníze se převedli
na běžný účet. Tyto problémy by zde nebyly kdybyste tam ty 2.000.000,- Kč nechali.
Paní Ing. Schovancová – Rozdíl mezi běžným účtem a fondem není vůbec žádný, je to jenom
speciální účet, který je nazvaný fond. Je to rozhodnutím zastupitelstva kolik fondů si zřídí
a jak tyto fondy nazve. Zastupitelstvo zřizuje a ruší fondy, je to jeho rozhodnutí.
Zastupitelé po krátké diskuzi přijali následující usnesení:
Usnesení č. 299/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“ - sociální služby Jiříkov o snížení příspěvku od zřizovatele na rok 2016
z 1.600.000,- Kč na 800.000,- Kč z důvodu změny „Metodiky Ústeckého kraje pro
poskytování finanční podpory“ na rok 2016 a vyčíslení případné vratky dotace Krajskému
úřadu Ústeckého kraje ve výši cca 1.000.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo o snížení provozního příspěvku na rok 2016 z výše 1.600.000,- Kč na
800.000,- Kč příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov,
důvodem je změna „Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory“ na rok
2016 a vyčíslená případná vratka dotace Krajskému úřadu Ústeckého kraje ve výši cca
1.000.000,- Kč.
3. ZM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby
Jiříkov - převést 800.000,- Kč na účet zřizovatele do 12. 12. 2016.
4. ZM schvaluje změnu č. 3 - závazného ukazatele hospodaření na roku 2016 příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.
hlasování = 9 pro, 1 se zdržel
g) dodatek č. 443/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2016
Pan Sabo přednesl a zdůvodnil zastupitelstvu města návrh Dodatku č. 443/2016/1 ke Smlouvě
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
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2016 na akci „Jiříkov, chodník Filipovská – I. etapa“ – ISPROFOND 5427510132.
Zastupitelstvo města k tomuto přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 300/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Dodatku č. 443/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci
„Jiříkov, chodník Filipovská – I. etapa“ – ISPROFOND 5427510132.
2. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 443/2016/1 ke Smlouvě 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 přijmout na základě uzavřeného Dodatku č. 443/2016/1 finanční prostředky
ve výši 3.168.000,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2016 na akci „Jiříkov, chodník Filipovská – I. etapa“ – ISPROFOND
5427510132.
4. ZM rozhodlo schválit na základě uzavřeného Dodatku č. 443/2016/1, že náklady nad
rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši 3.168.000,- 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
Jiříkova v roce 2016.
5. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 443/2016/1 ke Smlouvě 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.
hlasování = 9 pro, 1 se zdržel
h) rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj
Dále pan Sabo přednesl zastupitelům návrh rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Jiříkov - demolice objektu ubytovacího
zařízení č.p. 1 – hotel Beseda“.
Pan Pernica – Můžeme veřejné prostranství, které tam vznikne po demolici dělat sami, jako
například ten „Stone henge“ na Rumburské ulici při vjezdu do Jiříkova ? Pokud na to nemusí
být projekt.
Bc. Semerád – Projekt na to být nemusí. Podmínkou dotace bylo, že veřejné prostranství,
které tam vznikne se musí nějakým způsobem zkulturnit. Tento prostor se využije k občanské
vybavenosti. Toto prostranství můžeme zkulturnit svépomocí, obdobně, jako na Rumburské
ulici při vjezdu do Jiříkova.
Pan Wittgruber – Nesouhlasím s tím, aby se to udělalo „nějakým“ způsobem. Máme zde
projekt náměstí, tak aby se to provedlo ve stejném stylu, jako je celá koncepce náměstí.
Zastupitelstvo města k tomuto projednávanému bodu přijalo usnesení:
Usnesení č. 301/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační
číslo 117D081000012 na akci „Jiříkov - demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 –
hotel Beseda“.
2. ZM rozhodlo přijmout na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace finanční
prostředky ve výši 1.240.672,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR na akci „Jiříkov - demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 –
hotel Beseda“.
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3. ZM rozhodlo schválit na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace, že náklady
nad rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši 1.240.672,- Kč poskytnuté Městu
Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Jiříkov - demolice
objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 – hotel Beseda“ budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova
v roce 2017.
hlasování = 8 pro, 2 se zdrželi
11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan starosta – Dostali jsme od firmy EUROVIA CS, a.s. dopis s žádostí, abychom
se vyjádřili, jako majitelé pozemků k tomu, že pozemky dotčené výstavbou vodovodu
a kanalizace přebíráme, nemáme k nim připomínek a jsou uvedeny do původního stavu. Dnes
proběhlo jednání, kdy jsem řekl, že toto nepodepíši. Bylo nám přislíbeno, že pošlou návrh
smlouvy mezi Městem Jiříkov a EUROVIA CS, a.s., abychom na ně nějakým způsobem
mohli v případě, když převezmeme pozemky. Ve smlouvě budou sankce za nesplnění termínu
k odstranění, ale do zasedání dnešního zastupitelstva města nic nepřišlo. V tomto případě jsem
konstatoval, že vyjádření majitelů pozemků, což je Město Jiříkov, vezmu do dnešního ZM,
abyste se zastupitelé vyjádřili, zda to mám nebo nemám podepsat. Pozemky jsou ve stavu
v kterém se dají užívat. Přílohou dopisu od fa. EUROVIA CS, a.s. je seznam drobných vad
a nedodělků nebránících provozu doplněný o termíny odstranění jednotlivých případů.
Navrhují termíny s odstraněním nedodělků v letošním roce odstranit, dle nově uvedených
termínů, v rámci přílohy tohoto dopisu. Případy u kterých bude termín odstranění v roce 2017
nebo vyhodnocení případů podle znaleckého posudku budeme řešit následně, jako reklamaci
v rámci záruky na jednotlivých zakázkách.
Po té pan starosta požádal zastupitele, zda-li k výše uvedenému přijme zastupitelstvo města
usnesení, které sám navrhl, a to „ZM nesouhlasí s podpisem starosty Města Jiříkova na
vyjádření majitelů pozemků dotčených výstavbou kanalizace a vodovodu“. Následně pan
starosta dal hlasovat o navrženém usnesení, jako o usnesení č. 302/20106. Zastupitelé
hlasováním pro 10, proti 0, zdržel se 0, přijali usnesení navržené starostou města:
Usnesení č. 302/2016
ZM nesouhlasí s podpisem starosty Města Jiříkova na vyjádření majitelů pozemků dotčených
výstavbou kanalizace a vodovodu.
hlasování = 10 pro
Pan Wittgruber – Bylo zde řečeno o problému se stavebním úřadem, a to, že je to pouze
jediná možnost. Není to jediná možnost, je zde i autorizovaná osoba, ale samozřejmě za větší
finanční prostředky. Chtěl jsem tím říci, že stavební úřad není jediný, že je zde i jiná možnost.
Pan Wittgruber – Bylo by dobré, aby předložené podklady odpovídaly s aktuálně promítanou
prezentací, aby pan starosta nemusel jednotlivá usnesení číst. Samozřejmě chápu, že dneska
toho bylo o mnoho více. Když se doplňuje bod v programu, tak jsme kvůli tomu museli
přečíslovávat usnesení. Podívat se na jednací řád zastupitelstva města, jestli by nešel upravit,
abychom nemuseli přečíslovávat všechny usnesení, pak jsou v tom zmatky. Samozřejmě, aby
vše bylo v souladu se zákony. Možná jen upravit jednací řád.
Pan Wittgruber – Elektronické podklady. Požádal bych pana starostu a radu města, aby se
zamysleli nad tím, aby veškeré podklady a zápisy byly zastupitelům a radním předávány
v elektronické podobě, nikoliv v té listinné. Jedná se jednak o úsporu materiálu a mnohým
z nás by určitě forma elektronicky zasílaných podkladů a zápisů, formou emailu – bez
podpisu, vyhovovala více.
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Pan Wittgruber – Měl bych dotaz na pana Saba, a to k reklamaci oplocení u školky, jak to
dopadlo ?
Pan Sabo – Proběhlo jednání, kde jsme se domluvili na jaro 2017, po zimě uvidíme co
oplocení udělalo a reklamaci budeme řešit dál.
Pan Wittgruber – Toto se řeší už strašně dlouho. Plot je zničený a není co řešit. Zavolejme
soudního znalce a firmu můžeme například zažalovat nebo ať si firma plot demontuje.
Dělejme si u těchto firem také reference.
Pan starosta – proběhlo jednání kdy jsme se sešli na místě. Dohodli jsme se, že počkáme do
jara a uvidí se, jak celá tato věc dopadne. Není problém oslovit soudního znalce.
Pan Wittgruber – Nemá cenu v této věci otálet. Nemají snahu to opravit, budou vše jen
protahovat. Oslovit soudního znalce a doložit celou historii od prvopočátku stavby toho plotu.
V 18:30 hod. se omluvil pan Petr Dufek a opustil 15. zasedání zastupitelstva města.
Pan Kolompár – k panu Wittgruberovi ohledně podkladů a zápisů v elektronické podobě. Já
osobně jsem zaměstnaný v provozu a nemám tu možnost prostudovat si pouze podklady
v elektronické podobě. Na pracoviště si mohu vzít, v případě že mám čas, pouze podklady
v listinné podobě.
Pan Wittgruber – Nechme to, aby to zhodnotila rada města a celé zastupitelstvo. Dal jsem
pouze návrh a ten buď projde nebo neprojde.
Pan starosta – Tuto možnost prověříme.
Pan Havlůj – Posledně jsem navrhoval, aby se udělala změna umístění domova důchodců na
pozemky pana Witgrubera, naproti školce. Prohlídl jsem si dokumentaci a základy budou stát
velké peníze. Podloží je špatné a lidé tam proti tomu protestovali. Tady máte v dosahu
všechno, sítě, lékaře. Lze využít tuto dokumentaci a změnit pouze umístění. Nemusí to být
pouze přes stavební úřad, ale můžeme oslovit i někoho jiného, např. autorizovanou osobu.
Pan Sabo - Nemáme problém s vydáním stavebního povolení. Stavební úřad to udělá cca za
60 dní a autorizovaná osoba cca za 30 dní, ale s rozdílem, že této osobě zaplatíme mnohem
více peněz. Inspektor řeší pouze stavební povolení a nemůže nic slučovat, ale my řešíme
umístění stavby a to musí přes stavební úřad, který vydá územní souhlas.
Pan Havlůj – Navrhoval jsem zřízení technických služeb. Jeden člověk, který to tam vede na
to absolutně nestačí a veřejně prospěšní pracovníci si dělají co chtějí.
Pan starosta – Máme tam 2 osoby, které vedou 20 veřejně prospěšných pracovníků a myslím
si, že je to dostačující vedení. Je potřeba uzpůsobit vedení drobné provozovny a ne organizaci
počtu osob, které budou veřejně prospěšné pracovníky vést.
Pan Havlůj – V případě, že tam bude spolehlivý zaměstnanec (kmenový zaměstnanec), který
to tam povede, tak technické služby mohou dělat malé stavby a městu se to následně
vyúčtuje. Technické služby budou levnější než dodavatelé. V lednu Vám dám nákladový
rozbor.
Pan starosta – Dobře pane Havlůj, udělejte analytiku technických služeb. Když to bude
perfektní, budeme jedině rádi a uvidíme co z toho vyjde.
Pan Havlůj – Zázemí pro technické služby tam je, je celkem dobře vybavené a stačí jen
dokoupit mechanizaci.
Pan Kolompár – Ťukal jsem si prstem na čelo, že jste chtěli prodat nemovitost v Čapkově
ulici, kde bydlí pan K.. Co kdyby to koupil člověk, který by tam nastěhoval nepřizpůsobilé
občany.
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Pan starosta – K tomuto se přijalo usnesení a není potřeba se k tomu vracet. Nyní to máme
v majetku a musíme se o to postarat.
Pan Kolompár – To chápu, ale přijde mi absurdní, že jste s tím přišli před zastupitelstvo, radu
a finanční výbor a sami to nechcete.
Pan starosta – Veškeré nemovitosti jsou věcí zastupitelstva města i když je dán návrh z rady
města. Zastupitelstvo města je tady od toho zda majetek prodá nebo neprodá.
Pan Stredák – Řešilo se to, jestli do toho investovat 3.000.000,- Kč nebo tu nemovitost prodat.
Pan Jurajda – S tím jsem přišel já a z diskuse rady města vyplynulo, že tato věc by se měla
projednat na zastupitelstvu, protože věcí zastupitelstva je odprodej nemovitostí.
12. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 15. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:55 hodin.

V Jiříkově dne 14. 12. 2016
Zapsala: Šárka Fojtová

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 15. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 7. prosince 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 záměru prodeje nemovitosti
b) záměr prodeje nemovitostí
c) prodej nemovitostí
d) směna nemovitostí
e) odkup nemovitostí
5. Usnesení z 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Rozpočet Města Jiříkova na rok 2017
7. Rozpočty příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2017
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10456/16/LCD
b) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření
v roce 2016
c) dílčí vyúčtování dotace
d) přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2016
e) rozpočtové opatření č. 21/2016 Města Jiříkova
9. Usnesení z 9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
10. Různé
a) dražba nemovitostí
b) opakovaná výzva k součinnosti stavebního úřadu
c) odměny členům výborů zastupitelstva města
d) informace o činnosti rady města
e) dobrovolný svazek obcí Sever - účtovací dopis
f) snížení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
g) dodatek č. 443/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016
h) rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj
11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
12. Závěr

========================================================
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Usnesení č. 278/2016
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 279/2016
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 5205/1
(ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 5205/1
(ostatní plocha) v k.ú. Filipov u Jiříkova.
Usnesení č. 280/2016
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1836/1
(zahrada) o výměře 1223 m2 v k.ú. Jiříkov.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 1836/1 (zahrada) v k.ú. Jiříkov za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2
+ náklady.
Usnesení č. 281/2016
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5211/4
(trvalý travní porost) o výměře 135 m2, p.p.č. 5212 (trvalý travní porost) o výměře 32 m2,
p.p.č. 5213 (ostatní plocha) o výměře 317 m2 a p.p.č. 5214/1 (ostatní plocha) o výměře
153 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2
+ náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
p.p.č. 5211/4 (trvalý travní porost) o výměře 135 m2 , p.p.č. 5212 (trvalý travní porost)
o výměře 32 m2, p.p.č. 5213 (ostatní plocha) o výměře 317 m2 a p.p.č. 5214/1 (ostatní
plocha) o výměře 153 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova za cenu dle směrnice č. 4/2009,
tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 282/2016
1. ZM projednalo prodej st.p.č. 573 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 320 m2 a části
p.p.č. 287 (zahrada) o výměře 100 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1490-139/2016, které jsou
zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, Mgr. H. H., 407 47 Varnsdorf za dohodnutou kupní cenu
1.000,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že kupující na své náklady odstranil
stavbu rodinného domu č.p. 503 na st.p.č. 573 v k.ú. Jiříkov.
2. ZM rozhodlo prodat st.p.č. 573 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 320 m2 a části
p.p.č. 287 (zahrada) o výměře 100 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1490-139/2016 , které
jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, Mgr. H. H., 407 47 Varnsdorf za dohodnutou kupní cenu
1.000,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že kupující na své náklady odstranil
stavbu rodinného domu č.p. 503 na st.p.č. 573 v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 283/2016
1. ZM projednalo směnu nemovitostí mezi Městem Jiříkov a firmou EWM HIGHTEC
WELDING s.r.o..
2. ZM rozhodlo směnit nemovitosti, a to část p.p.č. 793/2 (ostatní plocha) o výměře 188 m2,
část p.p.č. 6042 (ostatní plocha) o výměře 9 m2 a část st.p.č. 1113/2 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 249 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1393-11/2014, které jsou zapsány
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
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pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za část
p.p.č. 795/4 (ostatní plocha) o výměře 73 m2, dle GOP č. 1393-11/2014, část p.p.č. 795/4
(ostatní plocha) o výměře 18 m2 a část st.p.č. 1229 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
375 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1234-54/2010, které jsou zapsány na listu vlastnictví
EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. č. 1085 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví firmy EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.,
9. května 718/31, 407 53 Jiříkov. Směna pozemků je bez doplatku.
Usnesení č. 284/2016
1. ZM projednalo odkup nemovitostí, a to st.p.č. 1916 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 8 m2 a části p.p.č. 2941/1 (ostatní plocha) o výměře 344 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle
GOP č. 1481-88/2016, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1077 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví J. R., 407 53 Jiříkov a L. R.,
407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitosti, a to st.p.č. 1916 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 8 m2 a část p.p.č. 2941/1 (ostatní plocha) o výměře 344 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle
GOP č. 1481-88/2016, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1077 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví J. R., 407 53 Jiříkov a L. R.,
407 53 Jiříkov za dohodnutou kupní cenu 42.240,- Kč.
Usnesení č. 285/2016
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 05. 12. 2016.
Usnesení č. 286/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok
2017, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 48.578.000,- Kč, výdaje ve výši 49.843.000,- Kč,
financování ve výši – 1.265.000,- Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2017, a to:
a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 52.732.000,- Kč, výdaje
ve výši 52.227.000,- Kč, financování ve výši 1.621.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
505.000,- Kč,
b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 52.732.000,- Kč, výdaje
ve výši 52.732.000,- Kč, financování ve výši – 3.318.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
0,- Kč,
c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 50.137.000,- Kč, výdaje
ve výši 53.758.000,- Kč, financování ve výši + 3.621.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
– 3.621.000,- Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
4. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok
2017 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 50.137.000,- Kč, ve výdajové části ve
výši 53.758.000,- Kč, financování ve výši + 3.621.000,- Kč dle předloženého návrhu
uvedeného v bodě 2, písm. c).
5. ZM projednalo a bere na vědomí návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na
rok 2017.
6. ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017 dle předloženého
návrhu.
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7. ZM projednalo a bere na vědomí odvod odpisů roku 2017 a odvod celého investičního
fondu nejpozději do 18. 12. 2017 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové
organizace:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.
8. ZM rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2017 a odvod celého investičního fondu nejpozději
do 18. 12. 2017 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov.
9. ZM rozhodlo poskytnout níže uvedené neinvestiční příspěvky na rok 2017 jednotlivým
příspěvkovým organizacím Města Jiříkova takto:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 1.044.000,- Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 3.276.000,- Kč,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 1.200.000,- Kč.
10. ZM rozhodlo poskytovat provozní příspěvky pro své zřízené příspěvkové organizace
zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 10. dne v měsíci.
11. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek
hospodaření roku 2017 ve výši 0,- Kč.
12. ZM projednalo návrh na převod finančních prostředků ve výši 400.000,- Kč do
sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2017 dle bodu č. 4.1.1. směrnice č. 4/2008 „Režim
fondů Města Jiříkova“.
13. ZM rozhodlo v souladu se směrnicí č. 4/2008 „Režim fondů Města Jiříkova“ o převodu
finančních prostředků do sociálního fondu Města Jiříkova v roce 2017 ve výši 400. 000,- Kč.
14. ZM projednalo a bere na vědomí:
a) návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2017,
b) návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2017.
15. ZM schvaluje:
a) rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2017,
b) rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2017.
16. ZM rozhodlo:
a) převést
finanční
prostředky
ve
výši
326.397,94 Kč z fondu rezerv,
č. ú. 20036/921389399/0800, na základní běžný účet, č. ú. 921389399/0800, na financování
výdajů rozpočtu roku 2017, převod provést v lednu 2017.
b) ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedený převod provést.
Usnesení č. 287/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace na rok
2017 ve výnosech i nákladech ve výši 6.204.000,- Kč.
2. ZM schvaluje provozní rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2017 ve výnosech i nákladech
ve výši 6.204.000,- Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2017 ve výnosech i
nákladech ve výši 18.169.000,- Kč.
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4. ZM schvaluje provozní rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres
Děčín - příspěvková organizace na rok 2017 ve výnosech i nákladech ve výši
18.169.000,- Kč.
5. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov na rok 2017 ve výnosech i nákladech ve
výši 38.196.000,- Kč.
6. ZM schvaluje provozní rozpočet příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov na rok 2017 ve výnosech i nákladech ve výši 38.196.000,- Kč.
7. ZM projednalo a bere na vědomí návrhy plánů účetních odpisů na rok 2017 níže
uvedených příspěvkových organizací:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
80.696,- Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 219.650,- Kč,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov ve výši 414.626,98 Kč.
8. ZM schvaluje plány účetních odpisů na rok 2017 níže uvedeným příspěvkovým
organizacím:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
80. 696,- Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 219.650,- Kč,
c) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov ve výši 414.626,98 Kč.
Usnesení č. 288/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru
č. 10456/16/LCD ze dne 05. 05. 2016 uzavíraného mezi Městem Jiříkov a Českou
spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, na doplnění použití již
přijatého investičního úvěru č. 10456/16/LCD, a to o nákup repasované cisternové
automobilové stříkačky nebo repasi vlastní Tatry CAS.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10456/16/LCD ze dne 05. 05. 2016 uzavíraný
mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
IČ: 45244782, na doplnění použití již přijatého investičního úvěru č. 10456/16/LCD, a to
o nákup repasované cisternové automobilové stříkačky nebo repasi vlastní Tatry CAS.
b) uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 10456/16/LCD ze dne 05. 05. 2016 mezi
Městem Jiříkov a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
IČ: 45244782, na doplnění použití již přijatého investičního úvěru č. 10456/16/LCD, a to
o nákup repasované cisternové automobilové stříkačky nebo repasi vlastní Tatry CAS.
c) uložit: starostovi města - Dodatek č. 1 smlouvy o úvěru č. 10456/16/LCD podepsat.
Usnesení č. 289/2016
ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci radě města k provedení rozpočtového
opatření č. 22/2016 k 31. 12. 2016 v rozsahu do výše 10.000.000,- Kč dle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jimiž
dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
Usnesení č. 290/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí dílčí vyúčtování přijaté dotace na mzdové výdaje
a zákonné pojištění členů vykonávajících službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II jako
svoje zaměstnání dle zákoníku práce ve výši 100.000,- Kč, uznatelné náklady obce jsou ve
výši 79.166,- Kč, vratka nevyčerpané dotace je ve výši 20.834,- Kč.
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2. ZM schvaluje dílčí vyúčtování přijaté dotace na mzdové výdaje a zákonné pojištění členů
vykonávajících službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II jako svoje zaměstnání dle
zákoníku práce ve výši 100.000,- Kč, uznatelné náklady obce jsou ve výši 79.166,- Kč, vratka
nevyčerpané dotace je ve výši 20.834,- Kč.
3. ZM schvaluje vratku nevyčerpané dotace na mzdové výdaje a zákonné pojištění členů
vykonávajících službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II jako svoje zaměstnání dle
zákoníku práce ve výši 20.834,- Kč.
4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – vrátit nedočerpanou dotaci ve výši
20.834,- Kč na účet poskytovatele do 16. 12. 2016.
Usnesení č. 291/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na
výdaje jednotek SDH obcí na rok 2016 v celkové výši 15.220,- Kč, a to na odbornou přípravu
strojníku a na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH mimo územní obvod jejího
zřizovatele.
2. ZM rozhodlo přijmout neinvestiční dotaci na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2016 v
celkové výši 15.220,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2016.
Usnesení č. 292/2016
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 21/2016 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 21/2016 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 293/2016
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 9. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 30. 11. 2016.
Usnesení č. 294/2016
ZM bere na vědomí informaci starosty města o průběhu elektronické aukce. Město Jiříkov
získalo do svého majetku (spoluvlastnický podíl ½) st.p.č. 684 o výměře 597m2 (zastavěná
plocha a nádvoří – zbořeniště) a p.p.č. 532 o výměře 29 m2 (zahrada) za nejvyšší podání
31.300,- Kč.
Usnesení č. 295/2016
ZM projednalo opakovanou výzvu k součinnosti Městského úřadu Rumburk, odbor stavební
úřad při zajišťování náhradního bydlení vyklizovaným osobám z objektu rodinného domu
v katastrálním území Jiříkov a doporučuje RM dodržovat pravidla směrnice č. 1/2014
„Pravidla pro přidělování bytů Města Jiříkova“.
Usnesení č. 296/2016
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od 01. 06. 2016 do 07. 12. 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
1.200,-Kč
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pan Mgr. V. M., Jiříkov
Kontrolní výbor
pan D. W., Jiříkov
pan Z. K., Jiříkov
pan J. V., Jiříkov
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ - na
peněžitého plnění členům výborů ZM.

800,-Kč

800,-Kč
400,-Kč
800,-Kč
základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení

Usnesení č. 297/2016
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.
Usnesení č. 298/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí
SEVER na poskytnutí podílu na vyhotovení projektové dokumentace k akci „Protipovodňová
opatření pro Svazek obcí Sever“ ve výši 40.334,- Kč.
2. ZM rozhodlo schválit tento účtovací dopis na poskytnutí podílu na vyhotovení projektové
dokumentace k akci „Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“ ve výši 40.334,- Kč.
3. ZM rozhodlo uhradit podíl na vyhotovení projektové dokumentace k akci
„Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Sever“ ve výši 40.334,- Kč z přijatého úvěru na
balík investic.
4. ZM ukládá: starostovi města - zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši
40.334,- Kč.
Usnesení č. 299/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“ - sociální služby Jiříkov o snížení příspěvku od zřizovatele na rok 2016
z 1.600.000,- Kč na 800.000,- Kč z důvodu změny „Metodiky Ústeckého kraje pro
poskytování finanční podpory“ na rok 2016 a vyčíslení případné vratky dotace Krajskému
úřadu Ústeckého kraje ve výši cca 1.000.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo o snížení provozního příspěvku na rok 2016 z výše 1.600.000,- Kč na
800.000,- Kč příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov,
důvodem je změna „Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory“ na rok
2016 a vyčíslená případná vratka dotace Krajskému úřadu Ústeckého kraje ve výši cca
1.000.000,- Kč.
3. ZM ukládá: řediteli příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby
Jiříkov - převést 800.000,- Kč na účet zřizovatele do 12. 12. 2016.
4. ZM schvaluje změnu č. 3 - závazného ukazatele hospodaření na roku 2016 příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov.
Usnesení č. 300/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Dodatku č. 443/2016/1 ke Smlouvě o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci
„Jiříkov, chodník Filipovská – I. etapa“ – ISPROFOND 5427510132.
2. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 443/2016/1 ke Smlouvě 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.
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3. ZM rozhodlo přijmout na základě uzavřeného Dodatku č. 443/2016/1 finanční prostředky
ve výši 3.168.000,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2016 na akci „Jiříkov, chodník Filipovská – I. etapa“ – ISPROFOND
5427510132.
4. ZM rozhodlo schválit na základě uzavřeného Dodatku č. 443/2016/1, že náklady nad
rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši 3.168.000,- 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
Jiříkova v roce 2016.
5. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Dodatek č. 443/2016/1 ke Smlouvě 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. 301/2016
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační
číslo 117D081000012 na akci „Jiříkov - demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 –
hotel Beseda“.
2. ZM rozhodlo přijmout na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace finanční
prostředky ve výši 1.240.672,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR na akci „Jiříkov - demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 –
hotel Beseda“.
3. ZM rozhodlo schválit na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace, že náklady
nad rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši 1.240.672,- Kč poskytnuté Městu
Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Jiříkov - demolice
objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 – hotel Beseda“ budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova
v roce 2017.
Usnesení č. 302/2016
ZM nesouhlasí s podpisem starosty Města Jiříkova na vyjádření majitelů pozemků dotčených
výstavbou kanalizace a vodovodu.

Ověřovatelé usnesení:

.……………………………..
pí Milena Horáková

……………………………..
p. Gejza Kolompár

V Jiříkově dne 14. 12. 2016
Zapsala: paní Šárka Fojtová

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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