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 16. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 28. února 2017
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
p. Ing. Jindřich Jurajda

……………………….…….
p. Jan Dvořák

Zasedání se zúčastnilo 15 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

1. Zahájení
Audio záznam nebyl doslovně přepisován. Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné
zastupitele a občany města. V 16:00 hodin zahájil 16. zasedání zastupitelstva města. V době
zahájení bylo přítomno 13 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: Pan Mgr. Bc. Vladimír Šamša
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
člen: Pan Miroslav Horák
hlasování = 12 pro, 1se zdržel
člen: Pan Ondřej Pernica
hlasování = 12 pro, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Ing. Jindřich Jurajda
a pan Jan Dvořák, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 16. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.
hlasování = 13 pro
V 16:11 hod. se dostavil na 16. zasedání zastupitelstva města pan Ing. Roland Hase.
Poté pan starosta zahájil kontrolu usnesení:
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Pan tajemník, vedoucí jednotlivých odborů a pan starosta podrobně informovali přítomné
zastupitele a občany o plnění usnesení a úkolů z minulých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: 12. ZM: usn. č. 214/2016 - splněno, usn. č. 215/2016 - splněno,
usn. č. 217/2016 - splněno, 13. ZM: usn. č. 237/2016 – trvá (v rámci odkoupení pozemků již
proběhlo několik jednání, poslední dne 17. 02. 2017 a 24. 02. 2017 - předpoklad uzavření smluv
– v průběhu měsíce března 2017), 14. ZM: usn. č. 259/2016 - trvá (Pan H. odstoupil od koupě
pozemku. Na koupi pozemku je podána nová žádost. Na dnešním zasedání ZM bude usnesení
revokováno a schválen nový prodej.), usn. č. 260/2016 - splněno, usn. č. 262/2016 – splněno,
15. ZM: usn. č. 279/2016 - splněno, usn. č. 280/2016 - splněno, usn. č. 281/2016 - splněno,
usn. č. 282/2016 - splněno, usn. č. 283/2016 – trvá (smlouva odeslána firmě EWM), usn. č.
284/2016 - splněno
Finanční záležitosti: 15. ZM: usn. č. 285/2016 - splněno, usn. č. 286/2016 - splněno,
usn. č. 287/2016 - splněno, usn. č. 288/2016 - splněno, usn. č. 289/2016 – splněno,
usn. č. 290/2016 - splněno, usn. č. 291/2016 - splněno, usn. č. 292/2016 – splněno
Různé: 15. ZM: usn. č. 296/2016 – splněno, usn. č. 298/2016 - splněno, usn. č. 299/2016 –
splněno, usn. č. 300/2016 – splněno, usn. č. 301/2016 - splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 303/2017
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 14 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
Pan starosta představil zastupitelstvu města pana npor. Bc. Josefa Hýbla, vedoucího
z Obvodního oddělení PČR Rumburk, aby následně zastupitele a občany města Jiříkova
seznámil s bezpečnostní situací v obvodu PČR Rumburk. Následně dal pan starosta slovo panu
npor. Bc. Josefu Hýblovi, který informoval přítomné zastupitele a občany města o bezpečnostní
situaci za rok 2016, kterou porovnával s rokem 2015, a to jak v obvodu PČR Rumburk, tak na
území města Jiříkov, vlastním chodem PČR a spoluprací s MP Jiříkov. V hodnocení byl rok
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2016 velice příznivý, byl zde razantní pokles trestných činů a dané trestné činy se dařilo
objasnit. Npor. Bc. J. Hýbl poskytl strukturu a analýzu kriminality v teritoriu obvodního
oddělení Rumburk za rok 2012 – 2016. Součástí této analýzy byl přehled trestných činů
a procentuální srovnání s roky předešlými (krádeže vloupáním, krádeže prosté, ostatní
majetková trestná činnost, porušování domácí svobody, násilné trestné činy). Pan starosta
poděkoval panu npor. Bc. Josefu Hýblovi za seznámení s touto analýzou. V případě zájmu
občanů o nahlédnutí do této struktury a analýzy kriminality, bude uložena na sekretariátu
Městského úřadu Jiříkov.
Pan Panc – Nemám připomínku ani dotaz, ale pochvalu. Překvapila mne zimní údržba zde
v Jiříkově, a to v dobrém slova smyslu. Nikdy jsem se s tímto v jiných městech nesetkal. Jiříkov
je malé město, tamto byla velká města, ale zimní údržba zde byla nesrovnatelně lepší.
Pan starosta – Děkujeme. Musím také podotknout, že nás letošní zimní údržba, oproti předešlým
rokům, stála dosti značné finanční prostředky, které jsme využívali na opravu komunikací.
V letošním roce to bude problematické.
Pan Bc. Stredák – Zimní údržba nás stála 588.000,- Kč.
Pan Fodor st. – Končí topné období a nahoře, co bydlel pan B. a pan P. v tom baráku, se nedá
dopoledne dýchat. Pálí snad všechno, co jim přijde pod ruku a kolem 10:00 – 10:30hod. se tam
opravdu nedá dýchat. Lidé, co chodí do obchodu, se tomu také podivují. Je to každý den. Co se
s tím dá dělat?
Kolem bývalého kina je neskutečný nepořádek, smetiště je slabé slovo. Je to ve středu města,
dá se s tím také něco dělat?
Pan starosta – Máme poznačeno, udělá se tam místní šetření.
K nepořádku okolo kina nám nezbude nic jiného než to, že to Město Jiříkov uklidí.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměr prodeje splaškové kanalizace
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo přednesl zastupitelstvu
města záměr prodeje splaškové kanalizace v ul. Teplická a Mělnická v Jiříkově. Na základě
rozhodnutí ZM bylo do majetku města převedeno od firmy JST, s.r.o. Jiříkov, mimo jiné i vodní
dílo „Jiříkov, Teplická – stávající kanalizace“.
Jedná se o splaškovou kanalizaci pro stávající rodinné domy v celkové délce cca 644,72 bm.
Město Jiříkov počátkem roku 2017 požádalo o převod tohoto vodního díla do majetku
SVS, a.s. Teplice. Na základě schválení v majetkové komisy SVS, a.s., dne 12. 01. 2017, bylo
doporučeno převzetí stavby do majetku SVS, a.s. a na město byl zaslán návrh kupní smlouvy.
Před uzavřením kupní smlouvy se musí v souladu se zákonem zveřejnit záměr prodeje.
Zastupitelé města k tomuto přijali usnesení:
Usnesení č. 304/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje stávající splaškové kanalizace v délce 644,72 bm
v ul. Teplická a Mělnická v Jiříkově, se všemi součástmi a příslušenstvím na základě
předložené Kupní smlouvy č. CES 184/2017, ze strany Severočeské vodárenské společnosti,
a.s. Teplice.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje stávající splaškové kanalizace v délce 644,72 bm
v ul. Teplická a Mělnická v Jiříkově, se všemi součástmi a příslušenstvím na základě
předložené Kupní smlouvy č. CES 184/2017, ze strany Severočeské vodárenské společnosti,
a.s. Teplice.
hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
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b) revokace usnesení
Pan Sabo přednesl zastupitelům města návrh na revokaci usnesení č. 259/2016 ze 14. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 01. listopadu 2016, z důvodu odstoupení
kupujícího od koupě pozemku. Rada města doporučuje ZM revokovat usnesení. Zastupitelstvo
města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 305/2017
ZM revokuje usnesení č. 259/2016 ze 14. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne
01. listopadu 2016 v plném znění.
hlasování = 14 pro
c) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
Dále pan Sabo projednal se zastupitelstvem města návrh na zadání zpracování podkladů ke
zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, ve věci prodeje pozemků v Liberecké ulici.
Na pozemcích chce žadatel postavit nový rodinný dům. Na části pozemků jsou dnes umístěny
kontejnery na tříděný odpad a komunikace v ul. Liberecká částečně zasahuje na tyto pozemky.
Proto musí být pozemky odděleny a sloučeny do komunikace. Finanční výbor a Komise
výstavby a životního prostředí doporučují prodej částí pozemků. Rada města doporučuje ZM
schválit zadání zpracování podkladů k prodeji částí nemovitostí.
Pan Wittgruber – Je nešťastné nechávat kontejnery u baráku, nenašlo by se nějaké lepší místo
někde jinde o kousek dál? V případě, že tam bude stát novostavba, tak by to nebylo vhodné.
Kolem kontejnerů na tříděný odpad bývá někdy nepořádek. Jsem proti tomu a dávám návrh na
přemístění těchto kontejnerů na jiné místo.
Pan starosta – Kontejnery jsou využívané, bude tam oplocení, nepořádek tam nebývá.
Pan Wittgruber opět přednesl návrh na přemístění kontejnerů na tříděný odpad, které jsou na
dotčeném pozemku. Pan starosta dal hlasovat o návrhu pana Wittgrubera a zastupitelé
hlasováním 9 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, rozhodli, že kontejnery na tříděný odpad se přemístí
a oddělí se jen komunikace.
Po této krátké diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 306/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to části st.p.č. 565
(zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 224 (zahrada), části p.p.č. 223/3 (zahrada)
a p.p.č. 223/1 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to části st.p.č. 565
(zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 224 (zahrada), části p.p.č. 223/3 (zahrada)
a p.p.č. 223/1 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 1 se zdržel
Dále pan Sabo přednesl zastupitelům k projednání další návrh na zadání zpracování podkladů
ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti. Vlastníci sousedního pozemku si podali žádost
o koupi části p.p.č. 756/2. Jedná se o pozemek, ze kterého se již část bude prodávat.
Od zbývající části pozemku bude oddělena část, která je součástí komunikace v ul. Jiráskova
a bude s ní sloučena. Finanční výbor a Komise výstavby a životního prostředí doporučují prodej
části pozemku. Rada města doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů k prodeji části
nemovitosti. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 307/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 756/2
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
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2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 756/2
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 14 pro
Pan Sabo předložil zastupitelstvu návrh na zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru
prodeje nemovitosti. Žadatel si podal žádost o koupi části p.p.č. 6236 v Oldřichově ulici.
Na části tohoto pozemku stojí přístavba, kterou žadatel potřebuje zkolaudovat a musí narovnat
vlastnické vztahy. Proto bude p.p.č. 6236 rozdělena tak, aby došlo k narovnání vlastnické
hranice v terénu. Dále bude zaměřena p.p.č. 6555, která je ve vlastnictví žadatele a vede
Oldřichovou ulicí. Tyto dvě oddělené parcely budou předmětem koupě a prodeje. Finanční
výbor a Komise výstavby a životního prostředí doporučují prodej části pozemku. Rada města
doporučuje ZM schválit zadání zpracování podkladů k prodeji části nemovitosti. Zastupitelé
města přijali toto usnesení:
Usnesení č. 308/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 6236
(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 6236
(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 14 pro
Dále pan Sabo přednesl zastupitelům města další návrh na zadání zpracování podkladů ke
zveřejnění záměru prodeje nemovitosti. Žadatel při rekonstrukci potoka v Jiráskově ulici
přenechal pozemky na nové koryto s tím, že mu Město Jiříkov prodá pozemky vedle domu
o stejné výměře a za stejnou cenu, za kterou pozemky prodal Povodí Ohře s.p.. Tuto dohodu
již při stavbě potoka projednávaly orgány města s tím, že výměna pozemků bude řešena po
kolaudaci potoka.
V roce 2016 podal žadatel další žádost, že zbývající část pozemku odkoupí, ale za symbolickou
cenu např.: 1,- Kč/m2. Tato žádost byla projednávána v Komisi výstavby a životního prostředí
a Finančním výboru, oba orgány s odprodejem za tuto cenu nesouhlasí. Z tohoto důvodu bude
vypracován geometrický plán na oddělení části p.p.č. 1583/1 v k.ú. Jiříkov, na výměru cca
257 m2, která byla dotčena rekonstrukcí koryta potoka. Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 309/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 1583/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 1583/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 14 pro
d) záměr prodeje nemovitostí
Pan Sabo projednal se zastupiteli města záměr prodeje nemovitostí. Jedná se o prodej části
p.p.č. 1871/1 o výměře 93 m2, části p.p.č. 1894/3 o výměře 459 m2, části p.p.č. 6557 o výměře
89 m2, části p.p.č. 1896/10 o výměře 12 m2 a p.p.č. 1896/4 o výměře 64 m2 vše v k.ú. Jiříkov.
Pozemky jsou využívány jako zahrada u domu. Záměr prodeje byl projednán v Komisi
výstavby a životního prostředí a Finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. Rada města
doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitostí. Zastupitelé následně přijali usnesení:
Usnesení č. 310/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 1871/1 (trvalý travní porost) o výměře 93 m2, části p.p.č. 1894/3 (zahrada) o výměře
459 m2, části p.p.č. 6557 (vodní plocha) o výměře 89 m2, části p.p.č. 1896/10 (zahrada)
o výměře 12 m2 a p.p.č. 1896/4 (zahrada) o výměře 64 m2, dle GOP č. 1475-43/2016 vše
v k.ú. Jiříkov, 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 části
p.p.č. 1871/1 (trvalý travní porost) o výměře 93 m2, části p.p.č. 1894/3 (zahrada) o výměře
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459 m2, části p.p.č. 6557 (vodní plocha) o výměře 89 m2, části p.p.č. 1896/10 (zahrada)
o výměře 12 m2 a p.p.č. 1896/4 (zahrada) o výměře 64 m2, dle GOP č. 1475-43/2016 vše
v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady. hlasování = 14 pro
Dále pan Sabo přednesl zastupitelstvu města záměr prodeje nemovitostí. Jedná se o prodej
p.p.č. 5953/2 o výměře 54 m2, části p.p.č. 5950 o výměře 20 m2 a části p.p.č. 3412/1 o výměře
635 m2. Pozemky se nachází v Brněnské ulici. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby
a životního prostředí a Finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. Rada města
doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje nemovitostí. Zastupitelé města k tomuto přijali níže
uvedené usnesení:
Usnesení č. 311/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5953/2
(ostatní plocha) o výměře 54 m2, části p.p.č. 5950 (ostatní plocha) o výměře 20 m2 a části
p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 635 m2, dle GOP č.1064-21/2008 vše
v k.ú. Jiříkov, 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. 5953/2 (ostatní plocha) o výměře 54 m2, části p.p.č. 5950 (ostatní plocha) o výměře
20 m2 a části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 635 m2, dle GOP č.1064-21/2008
vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 14 pro
Pan Sabo projednal se zastupitelstvem města záměr prodeje nemovitostí. Jedná se o prodej
p.p.č. 6127/1, 6127/3 a 6126 v k.ú. Jiříkov o celkové výměře 6600 m2. Pozemky se nachází
v lesích vpravo od Šluknovské ulice. Pozemky slouží jako přístupové cesty k lesním
pozemkům, které jsou ve vlastnictví Lesů ČR. Lesy ČR již o tyto pozemky jednou projevily
zájem. Komise výstavby a životního prostředí a Finanční výbor prodej cest doporučují, za cenu
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2. Rada města doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje
nemovitostí. K tomuto zastupitelé města přijali uvedené usnesení:
Usnesení č. 312/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6126
(ostatní plocha) o výměře 4823 m2, p.p.č. 6127/1 (ostatní plocha) o výměře 1275 m2
a p.p.č. 6127/3 (ostatní plocha) o výměře 502 m2 vše v k.ú. Jiříkov, 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. 6126 (ostatní plocha) o výměře 4823 m2, p.p.č. 6127/1 (ostatní plocha) o výměře
1275 m2 a p.p.č. 6127/3 (ostatní plocha) o výměře 502 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 14 pro
V 16:48 hod. se dostavil na 16. zasedání zastupitelstva města pan Mgr. Josef Pokorák.
Pan Sabo dále přednesl zastupitelům města záměr prodeje nemovitosti. Jedná se o prodej části
pozemkové parcely č. 756/2. 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. Z důvodu změny kupujícího je znovu záměr projednáván a bude znovu
zveřejněn. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a Finančním
výboru, oba orgány prodej doporučují. Rada města doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje
nemovitosti.
Pan Dvořák – Tuto situaci znám a vím, že se barák 4 roky bezúspěšně prodává. V případě, že
se to prodá, tak nový majitel přijde o kus dvora a o jímku?

6

Paní Havlová – Nyní to kupují vlastníci, co to vlastní a pak to budou prodávat kompletně celé.
Pan starosta – Proto jsme revokovali usnesení a majitelé to prodají jako celek.
Zastupitelstvo města po krátké diskuzi přijalo usnesení:
Usnesení č. 313/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 51 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1478-74/2016, za
cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 51 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1478-74/2016, za
cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 15 pro
Pan Sabo předložil zastupitelstvu města další záměr prodeje nemovitosti. Jedná se o prodej
části pozemkové parcely č. 714/3 (orná půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov. Na výše
uvedeném pozemku chce žadatel postavit nový rodinný dům. Pozemek byl geometricky
zaměřen tak, aby byl zajištěn přístup na pozemek z komunikace v ul. Svobodova. Žadatel má
uzavřenu smlouvu o budoucí kupní smlouvě a vyřizuje stavební povolení, ale z důvodu získání
hypotečního úvěru žádá o prodej pozemku do svého vlastnictví. Při prodeji pozemku bude
zároveň sepsána směnka, která je splatná, pokud do 5ti let na pozemku nepostaví a nezkolauduje
rodinný dům. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí
a Finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. Rada města doporučuje ZM zveřejnit záměr
prodeje nemovitosti.
Pan Wittgruber – Jedná se o velkou parcelu. V minulosti se jednalo o rozparcelování a již 5 let
se o tom pouze mluví.
Pan Sabo – Máme plán na rozparcelování.
Pan Wittgruber – Dělá se to tak, že se to rozparceluje a prodává postupně s tím, že výjezdy jsou
do vedlejších ulic, aby se najíždělo a parkovalo a hlavně nepřekáželo v hlavní komunikaci.
Pan starosta – Do příštího zasedání dostanete na stůl plán, jak by to mělo být rozparcelováno.
Pan Stredák – Chci jen dodat, že k tomuto se už vyjádřil dopravní inspektorát PČR a také jsou
vydané podklady ke stavebnímu povolení.
Po krátké diskuzi zastupitelé města přijali toto usnesení:
Usnesení č. 314/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, to části
p.p.č. 714/3 (orná půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1469-28/2016 na stavbu
rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem
24.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 115.200,- Kč.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 714/3 (orná půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1469-28/2016 na stavbu
rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1, tj. celkem
24.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 115.200,- Kč.
Směnka je splatná pokud kupující do 22. 09. 2021 na pozemku nepostaví a nezkolauduje
rodinný dům.
hlasování = 15 pro
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e) prodej nemovitostí
Pan Sabo přednesl zastupitelům města prodej nemovitosti. 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. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí
a Finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. Záměr prodeje byl projednán na zasedání
ZM dne 07. 12. 2016 a zveřejněn na úřední desce od 10. 01. 2017 do 25. 01. 2017. Rada města
doporučuje ZM schválit prodej nemovitosti. Zastupitelstvo města následně přijalo usnesení:
Usnesení č. 315/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1836/1 (zahrada)
o výměře 1223 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům
J. a Z. D., 150 00 Praha 5, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 146.760,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.
hlasování = 15 pro
Dále pan Sabo předložil zastupitelstvu města prodej nemovitostí. Jedná se o prodej
p.p.č. 5211/4, 5212, 5213 a 5214/1 ve Filipově vedle domu žadatele. 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 prodej doporučují. Záměr
prodeje byl projednán na zasedání ZM dne 07. 12. 2016 a zveřejněn na úřední desce od
10. 01. 2017 do 25. 01. 2017. Rada města doporučuje ZM schválit prodej nemovitostí.
Zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 316/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, MUDr. V. P.,
407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj.
celkem 76.440,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
hlasování = 15 pro
f) odkup nemovitostí
Pan Sabo projednal se zastupiteli města odkup nemovitostí. Po jednáních je společnost
FINE REALITY, a.s. se sídlem Hněvotínská 241/52, 779 00 Olomouc, která je výlučným
vlastníkem st.p.č. 242, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 193, p.p.č. 1885,
p.p.č. 1905/1, p.p.č. 1905/2, p.p.č. 1906, p.p.č. 1909/1 a p.p.č. 6102 vše v k.ú. Jiříkov, o celkové
výměře 4009 m2, ochotna akceptovat kupní cenu 125.000,- Kč. Nabídka odkupu byla
projednána v Komisi výstavby a životního prostředí, kde komise doporučila koupi nemovitostí
za cenu 125.000,- Kč. Finanční výbor doporučil odkup nemovitostí a taktéž rada města
doporučuje ZM odkoupit nemovitosti.
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Pan Dvořák – V případě, že se to koupí, je zde nějaký výhled do kdy by se to zplanýrovalo
a jaké by byly náklady?
Pan starosta – Nedokáži momentálně říci.
Pan Pernica – Měli jsme to ve finančním výboru. Měl bych jiný návrh, koupit to za
125.000,- Kč a nechat to tak, jak to je a prodat.
Pan starosta – Teď bychom to měli koupit a následně potom mít usnesení o odprodeji. K tomuto
se ještě vrátíme.
Zastupitelstvo města po krátké diskuzi přijalo usnesení:
Usnesení č. 317/2017
1. ZM projednalo nabídku na odkup nemovitostí, a to st.p.č. 242 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 655 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 193, p.p.č. 1885 (trvalý travní
porost) o výměře 11 m2, p.p.č. 1905/1 (zahrada) o výměře 111 m2, p.p.č. 1905/2 (zahrada)
o výměře 201 m2, p.p.č. 1906 (zahrada) o výměře 532 m2, p.p.č. 1909/1 (zahrada) o výměře
2441 m2 a p.p.č. 6102 (zahrada) o výměře 58 m2 vše v k.ú. Jiříkov, o celkové výměře 4009 m2,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, ve vlastnictví firmy FINE REALITY, a.s., Hněvotínská 241/52,
779 00 Olomouc.
2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitosti, a to st.p.č. 242 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
655 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 193, p.p.č. 1885 (trvalý travní porost)
o výměře 11 m2, p.p.č. 1905/1 (zahrada) o výměře 111 m2, p.p.č. 1905/2 (zahrada) o výměře
201 m2, p.p.č. 1906 (zahrada) o výměře 532 m2, p.p.č. 1909/1 (zahrada) o výměře 2441 m2
a p.p.č. 6102 (zahrada) o výměře 58 m2 vše v k.ú. Jiříkov, o celkové výměře 4009 m2, které
jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, ve vlastnictví firmy FINE REALITY, a.s., Hněvotínská 241/52,
779 00 Olomouc, za celkovou kupní cenu 125.000,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitostí
do vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitostí podepsat.
hlasování = 15 pro
g) odkup pozemku dotčeného stavbou
Dále pan Sabo přednesl zastupitelstvu města k projednání 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. Na odkup pozemku bude sepsána smlouva
o budoucí kupní smlouvě, kde cena za m2 činí 120,- Kč. Po kolaudaci stavby bude pozemek
geometricky zaměřen a budou uzavřeny řádné kupní smlouvy. Zastupitelé města následně
přijali usnesení:
Usnesení č. 318/2017
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, pana M. H., 407 57 Horní Podluží.
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3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat smlouvu o budoucí kupní smlouvě na
odkup nemovitosti do vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkup nemovitosti podepsat.
hlasování = 15 pro
h) záměr prodeje nemovitostí
Vedoucí odboru místního a bytového hospodářství pan Bc. Petr Stredák předložil zastupitelům
města záměr prodeje nemovitostí. Objekt č.p. 839 se nachází na st.p.č. 1357/1 a skládá se
z nebytového prostoru a jednoho bytu. Nebytový prostor nemovitosti je od roku 2009 opuštěný
a nevyužitý, několikrát byl vyhlášen záměr prodeje a záměr pronájmu. V současné době je
obsazený pouze byt a část nebytového prostoru mají ve výpůjčce rybáři. Celkový areál se skládá
ze dvou budov, z nichž hlavní budova č.p. 839 je o celkové ploše nebytového prostoru
1006,35 m2 a bytový prostor zaujímá plochu 106,54 m2. Dále je součástí areálu dřevěná budova
bez č.p. a č.e. umístěná na st.p.č. 1357/2 o ploše 172,8 m2. Na nemovitost byl v roce 2005
zpracován znalecký posudek, kdy nemovitost byla ohodnocena na 1.793.260,- Kč. V roce 2013
byl zpracován nový znalecký posudek, kdy tržní hodnota nemovitosti byla stanovena na
1.700.000,- Kč.
Pan Wittgruber – Pokud to bude vyvěšené na delší dobu, neztratí to platnost?
Pan tajemník – Neztratí to planost. Musí to být aktuální. Prakticky by to mělo být zveřejněno
do doby, než to projednáte.
Pan Dvořák – Nestálo by za to oslovit nějakou realitní kancelář, aby se to dostalo do širšího
povědomí?
Pan starosta – Jednou jsme už zkoušeli realitní kancelář, ale zájem byl nulový.
K tomuto zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 319/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro
výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m 2,
jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m 2, vše
v k.ú Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku.
hlasování = 15 pro
5. Usnesení z 16. a 17. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelstvu města
usnesení z 16. a 17. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova. Zastupitelé
k tomuto přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 320/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 16. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 13. 02. 2017.
2. ZM rozhodlo schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova na rok
2017 dle předloženého návrhu.
3. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení ze 17. zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 20. 02. 2017.
hlasování = 15 pro
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
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a) rozpočtové opatření č. 22/2016 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu města
Paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům města rozpočtové opatření č. 22/2016 - přesun
kompetence na radu města. Zastupitelstvo města k tomuto bodu přijalo usnesení:
Usnesení č. 321/2017
ZM projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 22/2016 Města Jiříkova, které dle
stanovené kompetence zastupitelstvem města ze dne 07. 12. 2016, č. usnesení 289/2016, na
15. zasedání, schválila RM dne 30. 12. 2016, na 61. schůzi, č. usnesení 943/2016.
hlasování = 15 pro
b) vyúčtování dotace – „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Jiříkov, Františkova 13,
Jiříkov 407 53
Dále Ing. Schovancová přednesla zastupitelstvu města vyúčtování dotace předložené
„ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Jiříkov, Františkova 13, Jiříkov 407 53. Finanční výbor
projednal dne 13. 02. 2017 a doporučil ZM vyúčtování dotace schválit. Rada města projednala
dne 20. 02. 2017 a taktéž doporučila ZM vyúčtování dotace schválit. Následně zastupitelé přijali
usnesení:
Usnesení č. 322/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016
předložené „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Jiříkov, Františkova 13, Jiříkov 407 53,
IČ: 22668586, dotace ve výši 50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2016.
hlasování = 15 pro
c) vyúčtování dotace - SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, Jiříkov 407 53
Ing. Schovancová informovala zastupitele města o vyúčtování dotace předložené
SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, Jiříkov 407 53. Finanční výbor projednal dne
13. 02. 2017 a doporučil ZM vyúčtování dotace schválit. Rada města projednala dne
20. 02. 2017 a taktéž doporučila ZM vyúčtování dotace schválit. Zastupitelstvo města k tomuto
bodu přijalo usnesení:
Usnesení č. 323/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016
předložené SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, Jiříkov 407 53, IČ: 27049752, dotace
ve výši 50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2016.
hlasování = 15 pro
d) vyúčtování dotace - TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, Jiříkov 407 53
Dále Ing. Schovancová přednesla zastupitelstvu města vyúčtování dotace předložené
TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, Jiříkov 407 53. Finanční výbor projednal dne
13. 02. 2017 a doporučil ZM vyúčtování dotace schválit. Rada města projednala dne
20. 02. 2017 a taktéž doporučila ZM vyúčtování dotace schválit.
Starosta města pan Michal Maják informoval přítomné zastupitele města, že má
k projednávanému bodu vztah, neboť je předsedou uvedeného spolku, a proto nevyužije svého
práva hlasovat a hlasování se zdrží. Zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 324/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016
předložené TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, Jiříkov 407 53, IČ: 18382801,
dotace ve výši 200.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.

11

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2016.
hlasování = 14 pro, 1 se zdržel
e) příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí
Paní Ing. Schovancová informovala zastupitelstvo města o přijetí příspěvku na výkon státní
správy v působnosti obcí na rok 2017. Rada města projednala dne 23. 01. 2017 a nákup vozidla
dne 20. 02. 2017 a doporučila přijmout a schválit. Finanční výbor projednal dne 13. 02. 2017
a nákup vozidla dne 20. 02. 2017 a doporučil přijmout a schválit.
Pan Wittgruber – Je to včetně daně?
Pan starosta – Ano.
Pan Wittgruber – Jen bych chtěl poprosit, aby tam byla GPS, to nemusíme dávat do usnesení.
Pan starosta – Dobře, ano.
Pan Havlůj – K čemu bude potřeba nové auto?
Pan starosta – K potřebám města, za Roomstera, kterého dáme protiúčtem nebo ho odprodáme.
Pan Kolompár – Přirovnání. Připadá mi absurdní, že 12 let máte auto, které vám přijde staré
a je zapotřebí ho prodat. Na minulém ZM hasiči apelovali, že mají 31 let staré auto, tak tady
někdo zřejmě zaspal.
Pan starosta – K tomu používání auta, musíte vzít v potaz kolik má najeto kilometrů 12 leté auto
a 31 leté auto.
Pan Havlůj – Věděli jste, že auto je staré, proč jste to nedali do plánů? Hasičům se schválilo
auto za 2.000.000,- Kč a než se koupí chci vidět odhad v jakém je to stavu a výběrové řízení.
Chci odborný posudek.
Pan Wittgruber – Pro objasněnost chci jen říci, že jsme dostali peníze na výkon veřejného
opatrovnictví, což obnáší velkou položku. Je to samozřejmě dost starostí a nové auto se zaplatí
z těchto peněz, které jsme dostali ze státního rozpočtu. Hlavně by mělo sloužit pro tento výkon.
Pan starosta – Ano, jezdí se k soudům, k opatrovancům, také na úřady atd..
Po krátké diskuzi zastupitelé přijali k tomuto bodu usnesení:
Usnesení č. 325/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního
rozpočtu k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2017 ve výši
1.976.200,- Kč, z toho 700.188,- Kč na základní působnost a 1.276.000,- Kč na financování
veřejného opatrovnictví.
2. ZM rozhodlo přijmout příspěvek v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům
obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2017 ve výši 1.976.200,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
4. ZM projednalo a bere na vědomí požadavek na pořízení nového osobního vozidla
v hodnotě do 400.000,- Kč včetně DPH.
5. ZM rozhodlo schválit pořízení nového osobního vozidla v ceně do 400.000,- Kč včetně
DPH.
6. ZM rozhodlo pověřit RM nákupem osobního vozidla.
hlasování = 15 pro
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f) dohoda o změně výše příspěvku do Destinačního fondu Českého Švýcarska
Dále paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům města Dohodu o změně výše příspěvku do
Destinačního fondu Českého Švýcarska. Rada města projednala dne 23. 01. 2017 a doporučila
ZM dohodu uzavřít. Finanční výbor projednal dne 13. 02. 2017 a také doporučil ZM dohodu
uzavřít.
Pan Dvořák – Zeptám se jen pro objasnění. Jsou nějaké konkrétní výstupy pro Jiříkov
z destinačního fondu?
Pan starosta – V některých prospektech se objevuje hlavně Basilika Filipova. Je udělána
turistická trasa přes Basiliku a autobusové napojení na tyto místa.
Pan Mgr. Pokorák – Mají naše prospekty a tam kde jezdí, tak prezentují naše Město Jiříkov.
Zastupitelstvo města po krátké diskuzi přijalo usnesení:
Usnesení č. 326/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Dohody o změně výše příspěvku do Destinačního
fondu Českého Švýcarska, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností České Švýcarsko
o.p.s. se sídlem Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 25436911, zastoupenou
ředitelem Ing. Jiřím Tutterem, roční příspěvek ve výši 16.100,- Kč včetně DPH.
2. ZM rozhodlo uzavřít Dohodu o změně výše příspěvku do Destinačního fondu Českého
Švýcarska mezi Městem Jiříkov a společností České Švýcarsko o.p.s. se sídlem Křinické
náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 25436911, zastoupenou ředitelem Ing. Jiřím
Tutterem, roční příspěvek ve výši 16.100,- Kč včetně DPH.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Dohodu o změně výše příspěvku do Destinačního
fondu Českého Švýcarska mezi Městem Jiříkov a společností České Švýcarsko o.p.s. se sídlem
Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 25436911.
hlasování = 15 pro
g) rozpočtové opatření č. 1/2017 Města Jiříkova
Paní Ing. Schovancová projednala se zastupitelstvem města rozpočtové opatření č. 1/2017
Města Jiříkova. Finanční výbor projednal dne 20. 02. 2017 a doporučil schválit. Zastupitelé
následně přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 327/2017
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 1/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 1/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
hlasování = 15 pro
h) žádost o poskytnutí dotace
Paní Ing. Schovancová dále předložila zastupitelům města žádost o poskytnutí dotace
TJ SPARTAK Jiříkov, z.s. z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017. Rada města projednala dne
23. 01. 2017 a doporučila poskytnout 200.000,- Kč. Finanční výbor projednal dne 13. 02. 2017
a doporučil poskytnout 150.000,- Kč.
Starosta města pan Michal Maják informoval přítomné zastupitele města, že má
k projednávanému bodu vztah, neboť je předsedou uvedeného spolku, a proto nevyužije svého
práva hlasovat a hlasování se zdrží.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 328/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem,
o poskytnutí dotace v celkové výši 200.000,- Kč na zajištění provozu a údržby areálu v roce
2017, a to na výdaje spojené s úpravou travnaté plochy (hnojení, rekultivace, pískování, sekání),
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se zajištěním údržby tenisových kurtů, na opravy menšího charakteru, na energie (elektrická
energie, vodné, pohonné hmoty na sekání), z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem, ve výši
200.000,- Kč na zajištění provozu a údržby areálu v roce 2017, a to na výdaje spojené s úpravou
travnaté plochy (hnojení, rekultivace, pískování, sekání), se zajištěním údržby tenisových kurtů,
na opravy menšího charakteru, na energie (elektrická energie, vodné, pohonné hmoty na
sekání), z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2017, uzavírané
mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2017 mezi Městem
Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.
5. ZM ukládá: místostarostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. 1/2017 mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.
hlasování = 12 pro, 3 se zdrželi
7. Různé
a) návrhy na revokaci usnesení
Pan starosta Michal Maják předložil zastupitelstvu města návrh na revokaci usnesení ZM.
Pan Havlůj dne 02. 12. 2016 zaslal návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Jiříkova
o umístění (stavby) nového Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, příspěvková
organizace Města Jiříkova z prostoru starého hřbitova ul. Šluknovská na pozemek p.p.č. 291
ul. Filipovská. Dále dne 08. 02. 2017 zaslal pan Havlůj další návrh na revokaci usnesení
o umístění stavby nového domova důchodců na pozemky po bývalém ÚSP. Rada města
nedoporučuje revokaci usnesení ke stavbě nového domova pro seniory. Komise výstavby
a životního prostředí nepřijala usnesení (hlasování 1 pro, 3 proti, 3 se zdrželi).
Pan Havlůj – Tento návrh předkládám z praktičnosti. Podmínky na starém hřbitově jsou špatné,
toto místo není nejvhodnější, je to vzdálené od centra a od všech služeb. Postavte tam spíše
ubytovnu pro nepřizpůsobivé. Bavil jsem se s ředitelem ústavu sociální péče, sítě tam jsou, jen
protáhnout vodovod. Zbourat jednu budovu a druhou využít. Je to nedaleko centra, kde je
obchod, zdravotní středisko a hospoda pro důchodce. Stavělo by se to tam mnohem jednodušeji.
Pan starosta – Postavit v centru domov důchodců není potřeba. Filipov je mimo centrum a je
také vzdálený. Lékař dojíždí do domova ve Filipově. Myslím si, že důchodci potřebují spíše
klidovou část. Hlavní důvod je ten, že jsme dostali darem od Ústeckého kraje budovy, které mají
sloužit k sociálním účelům a ne ke zbourání. Bude se zadávat zpracování studie k využití
nemovitosti nalevo, musíme ho po dobu 10ti let udržet v nějakém stavu. Jednali jsme
s projektantem, který řekl, že podle geologického průzkumu jsou základy, k těm velkým
budovám, odpovídající. Takže měnit to v současné situaci, kdy jedeme v pátek 03. 03. 2017 na
Ministerstvo práce a sociálních věcí předjednávat možnost podání žádosti o dotace, je už dosti
pozdě. Veškeré vyjadřovací dokumentace, umístění stavby a celé to kolečko, by muselo znova
proběhnout. Proto navrhujeme, aby to zůstalo v dané lokalitě, která je.
Pan Ing. Hase – Pokládám si otázku, jestli by nám vůbec Ústecký kraj dovolil ten barák zbourat.
Pan starosta – Nedokáži říci, ale máme tam podmínku, která je zanesena na katastru
nemovitostí.
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Pan Mgr. Pokorák - Ve své podstatě myšlenka není špatná, ale dělat další kolečka, všechno by
se prodlužovalo. Jedeme v režimu, který už je dlouho nastavený a myslím si, že měnit všechno
už teď nemá smysl.
Pan místostarosta – Bylo tady zmíněno, že nový domov důchodců bude mimo centrum. Vidím to
jako dobré místo. Dostupnost bude ze Šluknovské ulice, v tom také nevidím problém. Lékař,
který je nasmlouvaný, by tam stejně tak dojížděl.
Pan Kolompár – Vzhledem k tomu, že tam manželka pracovala osm let, tak mám jiné
zkušenosti a znalosti. Co se týče klientů, tak jezdili nahoru na kopec, aby si mohli dát pivko
a sem do hospody do Jiříkova také jezdili, né jeden, ale bylo jich více. Není to tak, že všechno
je po ruce. Je to tam na kraji města, lidé jsou většinou staří, těžko mobilní. Do centra přijdou,
ale nemáte na tom Náměstí nic, kam by si třeba sedli.
Paní Horáková – V současné době je složení obyvatel domova důchodců v takovém stavu, že
ven z toho chodí jen minimální počet lidí. I když budou v novém domově, tak budou mít starosti
dostat se do města a oni ani nechtějí. Ve Filipově také nejdou na zahradu. Je tam 80% lidí, kteří
jsou nemohoucí. Stejně nepůjdou ven, ať je to kdekoliv.
Pan Havlůj – Trend důchodců se mění a je mnoho důchodců, kteří jsou pohyblivý, ale záleží na
tom, jak se stav v domově důchodců nastaví. Kolik lidí je tam z Jiříkova? Proč to například není
na internetu? Je potřeba postavit domov důchodců s touto kapacitou?
Pan Dvořák – I kdybych souhlasil s návrhem pana Havlůje, tak si myslím, že je to ve fázi, kdy
bych to nechal v tom původním místě. Pojede se na jednání na Ministerstvo a rýsuje se tedy
nějaká dotace a případně v jaké výši?
Pan starosta – Do 31. 03. 2017 se podává žádost na dotaci. Jedeme tam 03. 03. 2017
s dokumentací, kterou máme upravenou podle požadavků pana ředitele. Samozřejmě se může
stát, že ani na dotaci nedosáhneme.
Pan Kolompár – Díval jsem se na ceny, na podíl který bude platit Město Jiříkov.
Pan starosta – Podíl města by měl být 30%.
Pan Kolompár – Je to velké zatížení pro Město Jiříkov. Myslím si, že není dobré dělat až takhle
velký domov důchodců.
Pan starosta – Jde o to, že jsou to ceny brané na kubíky. Výběrovým řízením se to určitě sníží.
Pan Ing. Jurajda – Momentálně platíme pronájem za stávající prostory a částka, kterou platíme
za pronájem, by se platila za úvěr.
Pan Wittgruber – Je tam až 70% z investičních nákladů.
Pan Havlůj – Uzavřeli jste k tomuto poradenskou smlouvu a mě se tato smlouva nelíbí. Pro vás
nejsou 300.000,- Kč žádné peníze?
Pan Sabo – Ano je uzavřena smlouva. Po dobu realizace se bude platit to, že tato osoba bude
předávat veškeré potřebné podklady, protože poskytovatel dotace bude chtít mít zprávy. Vše
bude dávat dohromady, bude se účastnit kontrolních dnů, zpracovávat zprávy a bude
kontrolovat plnění dotace, zda-li je správně. Až se schválí smlouva o poskytnutí dotace, tak
teprve začne vykonávat činnost. Myslím si, že smlouva není špatná.
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Pan starosta – Musí se každý měsíc předkládat monitorovací zprávy.
Pan Sabo - Smlouva je uzavřena správně a financování chci mít také správné a v pořádku.
V případě, že přijde kontrola a bude tam něco špatně, tak dostaneme stejně velkou pokutu, jako
je dotace. Chci tam mít osobu, která tomu rozumí. Není to autorský dozor ani technický dozor,
to úplně něco jiného.
Zastupitelé po diskuzi přijali usnesení:
Usnesení č. 329/2017
1. ZM bere na vědomí návrhy pana Vlastimila Havlůje na revokaci usnesení zastupitelstva
města o změně umístění nového Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
2. ZM rozhodlo pokračovat v zajištění podkladů pro stavbu „Domova se zvláštním režimem –
sociální služby Jiříkov“ na p.p.č. 1900/3 o výměře 12.154 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 1900/4
o výměře 1.039 m2 (ostatní plocha) a p.p.č. 1912/1 o výměře 891m2 (trvalý travní porost),
pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, potřebných pro podání žádosti o finanční
prostředky z dotace MPSV.
hlasování = 13 pro, 1 proti, 1 se zdržel
b) odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
Pan starosta přednesl zastupitelům města Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., ze dne 19. prosince
2016, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo města k tomuto přijalo usnesení:
Usnesení č. 330/2017
1. ZM rozhodlo stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, neuvolněnému členu zastupitelstva panu Miroslavu Horákovi, za výkon
místostarosty odměnu dle sl. 6 ve výši 6.250,- Kč, příplatek podle počtu obyvatel obce, dle sl.
8 ve výši 10.870,- Kč + 644,- Kč, tj. celková měsíční odměna za výkon funkce neuvolněný
místostarosta ve výši 17.764,- Kč s platností od 01. 03. 2017.
2. ZM rozhodlo stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, neuvolněnému členu zastupitelstva odměnu ve výši
člen zastupitelstva
sl. 12 = 443,- Kč + sl. 13 = 288,- Kč = 731,- Kč
člen rady města
sl. 9 = 1.829,- Kč + sl. 13 = 288,- Kč = 2.117,- Kč
předseda výboru nebo komise sl. 10 = 1.441,- Kč + sl. 13 = 288,- Kč = 1.729,- Kč
člen výboru, člen komise, člen zvláštního orgánu
sl. 11 = 1.242,- Kč + sl. 13 = 288,- Kč = 1.530,- Kč
3. ZM rozhodlo poskytnout podle § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměnu s platností od 01. 03. 2017 v daný den výplatního
termínu zaměstnanců Města Jiříkov podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4. ZM rozhodlo poskytnout podle § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměnu v souběhu za jednotlivé funkce.
hlasování = 14 pro, 1 se zdržel
c) zasílání materiálů k jednání zastupitelstva města
Dále pan starosta projednal se zastupiteli města zasílání podkladů zastupitelstva města
elektronicky, neboť na posledním zasedání zastupitelstva města byl vznesen dotaz: „Zda by
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materiály k jednání zastupitelstva města nemohly být zasílány elektronicky“. Rada města
doporučuje zasílání veškerých materiálů na jednání zastupitelstva města, zápisy a usnesení
v elektronické podobě.
Pan Wittgruber – Budou to tedy veškeré podklady i na jednání zastupitelstva? Budou
k dispozici i přípojky, abychom počítače mohli napojit?
Pan starosta – Ano, veškeré podklady.
Pan Bc. Semerád – Ano bude připraveno technické vybavení, přípojky na elektřinu.
Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 331/2017
ZM rozhodlo v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Jiříkova o zasílání materiálů
k jednání zastupitelstva města, zápisů a usnesení elektronickou cestou.
hlasování = 15 pro
d) informace o činnosti rady města
Pan starosta přednesl zastupitelům města informaci o činnosti rady města za období od
posledního zasedání zastupitelstva města (15. ZM ze dne 07. 12. 2016), a to z 58. schůze konané
dne 29. 11. 2016, z 59. schůze konané dne 05. 12. 2016, z 60. schůze konané dne 19. 12. 2016,
z 61. schůze konané dne 30. 12. 2016, z 62. schůze konané dne 23. 01. 2017, z 63. schůze
konané dne 01. 02. 2017. Zastupitelé města k tomuto bodu přijali usnesení:
Usnesení č. 332/2017
ZM bere na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města v oblasti samostatné
působnosti podle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.
hlasování = 15 pro
8. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan místostarosta seznámil zastupitelstvo města o své činnosti místostarosty. Informoval
o úkolech, které od zastupitelů města dostal, a to ve věci zastupování pana starosty, dále byl
jmenován členem výběrových komisí, koordinátorem místních živnostníků působících na
katastru města a koordinátorem s neziskovými organizacemi taktéž působící na katastru města.
Byl také pověřen řízením městské policie Jiříkov.
Pan Havlůj – Proč městská policie postává u hřiště na křižovatce, jaký to má smysl?
Pan místostarosta – Je to jeden z úkolů od PČR. Postávají tam maximálně 30 min. Nestojí tam
proto, že nemají co dělat. Pokaždé jsou úkolovaný.
Pan Kolompár – Chtěl bych se zeptat ohledně rodiny S.. Mám dotaz ohledně sociálních
pracovnic. My jako Jiříkov sociální pracovnici nemáme?
Pan starosta – Konkrétní sociální pracovnici nemáme. Spadá to do kompetence Města Rumburk.
Dříve to tu bylo, ale převedlo se to pod Rumburk, protože jsme na to nedostávali žádné finance
v rámci přenesené působnosti.
Pan Kolompár – Před 7-8 lety se už dávno v tomto mělo zakročit. Otázkou je, jestli vůbec
sociální pracovnice v terénu jsou.
Pan starosta – Toto je otázka na Město Rumburk.
Pan Kolompár – Podnět na šetření může dát i Město Jiříkov.
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Pan starosta – Samozřejmě, podnět může dát kdokoliv.
Pan místostarosta – Samozřejmě, podněty se dávají. Organizace, které se o to starají, dojíždí
sem do Jiříkova. Pracuje zde OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí), KOSTKA –
komunitní centrum, CEDR – komunitní spolek, docházejí i ze Schrödingerova institutu.
Pan Mgr. Pokorák – Každý měsíc, jako základní škola dáváme hlášení na OSPOD, o všem co
se děje, jak se děti učí atd.. Byla jim nabídnuta pomoc i ze strany hygieny, tu však také odmítli.
Pokud někdo nechce, tak s tím nic neuděláme.
Pan starosta ukončil tuto diskuzi a následně dal slovo paní Ing. Jitce Schovancové, která
informovala zastupitelstvo města o novelizaci zákonů, které se týkají jak Města Jiříkov, tak
příspěvkových organizací. Jedná se o novelizaci zákona o rozpočtové odpovědnosti
a novelizace o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále paní Ing. Schovancová
požádala zastupitele města, aby do poloviny měsíce března předložili návrhy na využití volných
finančních prostředků z úvěru. Po té dal pan starosta možnost zastupitelům vyjádřit se v rámci
tohoto bodu, pokud mají nějaké podněty, návrhy nebo připomínky.
Pan Havlůj – Hasičská zbrojnice - stavební úpravy. Smlouva byla podepsána 23. 03. 2016 na
částku 237.160,- Kč. Termín předání je, že by to mělo být hotové všechno do 30ti týdnů, tj. za
7,5 měsíce, tzn. do 23. 10. 2016. Chtěl bych vědět, zda-li je na tuto smlouvu dodatek, bude se
navyšovat cena? Cena je vysoká. Cena projektu a přípravných prací jsou 3% zhruba z objemu
stavby. Objem stavby je tady určen na 4.000.000,-Kč, tzn., že by to mělo být 120.000,- –
130.000,- Kč a ne částka 237.160,- Kč, to je špatně.
Pan Havlůj – Pane Horák, říkal jste, že podporujete místní podnikatele. Zimní údržba byla
dělána perfektně, nic proti tomu, proč ale místní podnikatel, se kterým je uzavřena smlouva,
fakturoval za únor jen 121.000,- Kč a cizí fakturoval asi 130.000,- Kč. Má stejnou techniku,
jako ten cizí. Proto chci zřídit technické služby, aby toto všechno zajištovaly.
Pan starosta – Materiál jsme od Vás dostali dneska ráno a zastupitelé si k tomu řeknou napříště.
K hasičské zbrojnici, do výběrka se přihlásila pouze jedna firma a neovlivníme cenu. Byli jsme
rádi, že se vůbec někdo přihlásil.
Pan Wittgruber – Vypsaly se dotace na hasičárny a na hasiče. Bude se to vypisovat teď?
Pan Bc. Semerád – Vypisovaly se dotace do výše nákladů 700.000,-Kč. Máme rozpočet na
4.500.000,-Kč, nemá tedy cenu o to žádat. V letošním roce žádáme po druhé, kde by mělo být
lepší bodové ohodnocení.
V 18.26 hod. se omluvil a odešel ze zasedání zastupitelstva města pan Petr Dufek.
Pan Wittgruber – Spousty let upozorňuji, že Město Jiříkov má na svém pozemku před mým
domem smetiště. Žádám, aby se to uklidilo.
Pan starosta – Dobře, máme zaznamenáno.
Pan Wittgruber – Mnoho let žádáme o obytnou zónu v Kutnohorské ulici. Je tam spousty dětí,
konají se tam různé akce, chodí tam skoro každý den školy, školky s dětmi. Náklady na to
nejsou určitě tak velké, daly by se tam značky a 2 prahy, popřemýšlejte a zamyslete se nad tím.
Pan Bc. Stredák – Pokud nám to neprojde přes dopravní inspektorát, tak s tím bohužel nic
neuděláme.
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Pan Wittgruber – Musí tedy zdůvodnit proč to nelze.
Pan Wittgruber – Vrátil bych se k zimní údržbě, která byla perfektní, až na to prvotní zaváhání,
které bylo fatální. Také chci upozornit, že silnice se mají odhrnovat čelní radlicí, to je dost
důležitá věc.
Pan starosta – Po zimní údržbě dáváme výpověď panu Kocmanovi, protože neplnil podmínky
naší smlouvy.
Pan Wittgruber – Pozemek po panu U., zřejmě se tam bude stavět barák, jak jsem pochopil.
Nevím, co přesně říká naše směrnice o prodeji pozemků.
Pan starosta – Zadali jsme zpracování podkladů. Ostatní se bude řešit následovně.
Pan Wittgruber – Nahoře na Vyhlídce, když se jede z Německa, je křižovatka, kde není cedule
Jiříkov, pouze Rumburk. Správa a údržba silnic by si tam měla doplnit ceduli.
Pan starosta – Máme zaznamenáno.
Pan Havlůj – Podali jste přihlášku do insolvenčního řízení na firmu Energie pod kontrolou,
o.p.s.. Dostanete z toho nějaké peníze?
Paní Ing. Schovancová – Insolvenční řízení začalo. Přihlásili jsme i naše příspěvkové
organizace. Nedokáži říci, jestli z toho dostaneme nějaké peníze, to uvidíme.
9. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 16. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:30 hodin.

V Jiříkově dne 08. 03. 2017
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 16. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 28. února 2017
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 splaškové kanalizace
b) revokace usnesení
c) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
d) záměr prodeje nemovitostí
e) prodej nemovitostí
f) odkup nemovitostí
g) odkup pozemku dotčeného stavbou
h) záměr prodeje nemovitostí
5. Usnesení z 16. a 17. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozpočtové opatření č. 22/2016 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu
města
b) vyúčtování dotace – „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Jiříkov, Františkova
13, Jiříkov 407 53
c) vyúčtování dotace - SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, Jiříkov 407 53
d) vyúčtování dotace - TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, Jiříkov
407 53
e) příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí
f) dohoda o změně výše příspěvku do Destinačního fondu Českého Švýcarska
g) rozpočtové opatření č. 1/2017 Města Jiříkova
h) žádost o poskytnutí dotace
7. Různé
a) návrhy na revokaci usnesení
b) odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva
c) zasílání materiálů k jednání zastupitelstva města
d) informace o činnosti rady města
8. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
9. Závěr

========================================================
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Usnesení č. 303/2017
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 304/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje stávající splaškové kanalizace v délce 644,72 bm
v ul. Teplická a Mělnická v Jiříkově, se všemi součástmi a příslušenstvím na základě
předložené Kupní smlouvy č. CES 184/2017, ze strany Severočeské vodárenské společnosti,
a.s. Teplice.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje stávající splaškové kanalizace v délce 644,72 bm
v ul. Teplická a Mělnická v Jiříkově, se všemi součástmi a příslušenstvím na základě
předložené Kupní smlouvy č. CES 184/2017, ze strany Severočeské vodárenské společnosti,
a.s. Teplice.
Usnesení č. 305/2017
ZM revokuje usnesení č. 259/2016 ze 14. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne
01. listopadu 2016 v plném znění.
Usnesení č. 306/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to části st.p.č. 565
(zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 224 (zahrada), části p.p.č. 223/3 (zahrada)
a p.p.č. 223/1 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitostí, a to části st.p.č. 565
(zastavěná plocha a nádvoří), části p.p.č. 224 (zahrada), části p.p.č. 223/3 (zahrada)
a p.p.č. 223/1 (zahrada) vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 307/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 756/2
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 756/2
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 308/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 6236
(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 6236
(ostatní plocha) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 309/2017
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 1583/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů k prodeji nemovitosti, a to části p.p.č. 1583/1
(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 310/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 1871/1 (trvalý travní porost) o výměře 93 m2, části p.p.č. 1894/3 (zahrada) o výměře
459 m2, části p.p.č. 6557 (vodní plocha) o výměře 89 m2, části p.p.č. 1896/10 (zahrada)
o výměře 12 m2 a p.p.č. 1896/4 (zahrada) o výměře 64 m2, dle GOP č. 1475-43/2016 vše
v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
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2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 1871/1 (trvalý travní porost) o výměře 93 m2, části p.p.č. 1894/3 (zahrada) o výměře
459 m2, části p.p.č. 6557 (vodní plocha) o výměře 89 m2, části p.p.č. 1896/10 (zahrada)
o výměře 12 m2 a p.p.č. 1896/4 (zahrada) o výměře 64 m2, dle GOP č. 1475-43/2016 vše
v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 311/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5953/2
(ostatní plocha) o výměře 54 m2, části p.p.č. 5950 (ostatní plocha) o výměře 20 m2 a části
p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 635 m2, dle GOP č.1064-21/2008 vše
v k.ú. Jiříkov, 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. 5953/2 (ostatní plocha) o výměře 54 m2, části p.p.č. 5950 (ostatní plocha) o výměře
20 m2 a části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 635 m2, dle GOP č.1064-21/2008
vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 312/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6126
(ostatní plocha) o výměře 4823 m2, p.p.č. 6127/1 (ostatní plocha) o výměře 1275 m2
a p.p.č. 6127/3 (ostatní plocha) o výměře 502 m2 vše v k.ú. Jiříkov, 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. 6126 (ostatní plocha) o výměře 4823 m2, p.p.č. 6127/1 (ostatní plocha) o výměře
1275 m2 a p.p.č. 6127/3 (ostatní plocha) o výměře 502 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 313/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 51 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1478-74/2016, za
cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 756/2 (trvalý travní porost) o výměře 51 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1478-74/2016, za
cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 314/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, to části
p.p.č. 714/3 (orná půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1469-28/2016 na stavbu
rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem
24.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 115.200,- Kč.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 714/3 (orná půda) o výměře 1167 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1469-28/2016 na stavbu
rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1, tj. celkem
24.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 115.200,- Kč.
Směnka je splatná pokud kupující do 22. 09. 2021 na pozemku nepostaví a nezkolauduje
rodinný dům.
Usnesení č. 315/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 1836/1 (zahrada)
o výměře 1223 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
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u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům
J. a Z. D., 150 00 Praha 5, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 146.760,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.
Usnesení č. 316/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, MUDr. V. P.,
407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj.
celkem 76.440,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.
Usnesení č. 317/2017
1. ZM projednalo nabídku na odkup nemovitostí, a to st.p.č. 242 (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 655 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 193, p.p.č. 1885 (trvalý travní
porost) o výměře 11 m2, p.p.č. 1905/1 (zahrada) o výměře 111 m2, p.p.č. 1905/2 (zahrada)
o výměře 201 m2, p.p.č. 1906 (zahrada) o výměře 532 m2, p.p.č. 1909/1 (zahrada) o výměře
2441 m2 a p.p.č. 6102 (zahrada) o výměře 58 m2 vše v k.ú. Jiříkov, o celkové výměře 4009 m2,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, ve vlastnictví firmy FINE REALITY, a.s., Hněvotínská 241/52,
779 00 Olomouc.
2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitosti, a to st.p.č. 242 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
655 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 193, p.p.č. 1885 (trvalý travní porost)
o výměře 11 m2, p.p.č. 1905/1 (zahrada) o výměře 111 m2, p.p.č. 1905/2 (zahrada) o výměře
201 m2, p.p.č. 1906 (zahrada) o výměře 532 m2, p.p.č. 1909/1 (zahrada) o výměře 2441 m2
a p.p.č. 6102 (zahrada) o výměře 58 m2 vše v k.ú. Jiříkov, o celkové výměře 4009 m2, které
jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, ve vlastnictví firmy FINE REALITY, a.s., Hněvotínská 241/52,
779 00 Olomouc, za celkovou kupní cenu 125.000,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitostí
do vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitostí podepsat.
Usnesení č. 318/2017
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.,
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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. Kubíčkových, 407 53 Jiříkov, paní M. V., 407 53 Jiříkov,
manželů I. a A. W., 407 53 Jiříkov, pana M. H., 407 57 Horní Podluží.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat smlouvu o budoucí kupní smlouvě na
odkup nemovitosti do vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkup nemovitosti podepsat.
Usnesení č. 319/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to
st.p.č. 1357/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1158 m2, jejíž součástí je stavba pro
výrobu a skladování č.p. 839, st.p.č. 1357/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 463 m2,
jejíž součástí je zemědělská stavba bez č.p./č.e., p.p.č. 1890/6 (zahrada) o výměře 59 m 2, vše
v k.ú Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku.
Usnesení č. 320/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 16. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 13. 02. 2017.
2. ZM rozhodlo schválit Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova na rok
2017 dle předloženého návrhu.
3. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení ze 17. zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 20. 02. 2017.
Usnesení č. 321/2017
ZM projednalo a bere na vědomí rozpočtové opatření č. 22/2016 Města Jiříkova, které dle
stanovené kompetence zastupitelstvem města ze dne 07. 12. 2016, č. usnesení 289/2016, na
15. zasedání, schválila RM dne 30. 12. 2016, na 61. schůzi, č. usnesení 943/2016.
Usnesení č. 322/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016
předložené „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Jiříkov, Františkova 13, Jiříkov 407 53,
IČ: 22668586, dotace ve výši 50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2016.
Usnesení č. 323/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016
předložené SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, Jiříkov 407 53, IČ: 27049752, dotace
ve výši 50.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2016.
Usnesení č. 324/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2016
předložené TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, Jiříkov 407 53, IČ: 18382801,
dotace ve výši 200.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši.
2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce
2016.
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Usnesení č. 325/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního
rozpočtu k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2017 ve výši
1.976.200,- Kč, z toho 700.188,- Kč na základní působnost a 1.276.000,- Kč na financování
veřejného opatrovnictví.
2. ZM rozhodlo přijmout příspěvek v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům
obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2017 ve výši 1.976.200,- Kč.
3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
4. ZM projednalo a bere na vědomí požadavek na pořízení nového osobního vozidla
v hodnotě do 400.000,- Kč včetně DPH.
5. ZM rozhodlo schválit pořízení nového osobního vozidla v ceně do 400.000,- Kč včetně
DPH.
6. ZM rozhodlo pověřit RM nákupem osobního vozidla.
Usnesení č. 326/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Dohody o změně výše příspěvku do Destinačního
fondu Českého Švýcarska, uzavíranou mezi Městem Jiříkov a společností České Švýcarsko
o.p.s. se sídlem Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 25436911, zastoupenou
ředitelem Ing. Jiřím Tutterem, roční příspěvek ve výši 16.100,- Kč včetně DPH.
2. ZM rozhodlo uzavřít Dohodu o změně výše příspěvku do Destinačního fondu Českého
Švýcarska mezi Městem Jiříkov a společností České Švýcarsko o.p.s. se sídlem Křinické
náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 25436911, zastoupenou ředitelem Ing. Jiřím
Tutterem, roční příspěvek ve výši 16.100,- Kč včetně DPH.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Dohodu o změně výše příspěvku do Destinačního
fondu Českého Švýcarska mezi Městem Jiříkov a společností České Švýcarsko o.p.s. se sídlem
Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 25436911.
Usnesení č. 327/2017
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 1/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 1/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
Usnesení č. 328/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem,
o poskytnutí dotace v celkové výši 200.000,- Kč na zajištění provozu a údržby areálu v roce
2017, a to na výdaje spojené s úpravou travnaté plochy (hnojení, rekultivace, pískování, sekání),
se zajištěním údržby tenisových kurtů, na opravy menšího charakteru, na energie (elektrická
energie, vodné, pohonné hmoty na sekání), z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem, ve výši
200.000,- Kč na zajištění provozu a údržby areálu v roce 2017, a to na výdaje spojené s úpravou
travnaté plochy (hnojení, rekultivace, pískování, sekání), se zajištěním údržby tenisových kurtů,
na opravy menšího charakteru, na energie (elektrická energie, vodné, pohonné hmoty na
sekání), z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2017, uzavírané
mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,
IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem Michalem Majákem.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2017 mezi Městem
Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.
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5. ZM ukládá: místostarostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. 1/2017 mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.
Usnesení č. 329/2017
1. ZM bere na vědomí návrhy pana Vlastimila Havlůje na revokaci usnesení zastupitelstva
města o změně umístění nového Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
2. ZM rozhodlo pokračovat v zajištění podkladů pro stavbu „Domova se zvláštním režimem –
sociální služby Jiříkov“ na p.p.č. 1900/3 o výměře 12.154 m2 (ostatní plocha), p.p.č. 1900/4
o výměře 1.039 m2 (ostatní plocha) a p.p.č. 1912/1 o výměře 891m2 (trvalý travní porost),
pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, potřebných pro podání žádosti o finanční
prostředky z dotace MPSV.
Usnesení č. 330/2017
1. ZM rozhodlo stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, neuvolněnému členu zastupitelstva panu Miroslavu Horákovi, za výkon
místostarosty odměnu dle sl. 6 ve výši 6.250,- Kč, příplatek podle počtu obyvatel obce, dle sl.
8 ve výši 10.870,- Kč + 644,- Kč, tj. celková měsíční odměna za výkon funkce neuvolněný
místostarosta ve výši 17.764,- Kč s platností od 01. 03. 2017.
2. ZM rozhodlo stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, neuvolněnému členu zastupitelstva odměnu ve výši
člen zastupitelstva
sl. 12 = 443,- Kč + sl. 13 = 288,- Kč = 731,- Kč
člen rady města
sl. 9 = 1.829,- Kč + sl. 13 = 288,- Kč = 2.117,- Kč
předseda výboru nebo komise sl. 10 = 1.441,- Kč + sl. 13 = 288,- Kč = 1.729,- Kč
člen výboru, člen komise, člen zvláštního orgánu
sl. 11 = 1.242,- Kč + sl. 13 = 288,- Kč = 1.530,- Kč
3. ZM rozhodlo poskytnout podle § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení,
ve znění pozdějších předpisů odměnu s platností od 01. 03. 2017 v daný den výplatního termínu
zaměstnanců Města Jiříkov podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
4. ZM rozhodlo poskytnout podle § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměnu v souběhu za jednotlivé funkce.
Usnesení č. 331/2017
ZM rozhodlo v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Jiříkova o zasílání materiálů
k jednání zastupitelstva města, zápisů a usnesení elektronickou cestou.
Usnesení č. 332/2017
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.
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Ověřovatelé usnesení:
.……………………………..
p. Ing. Jindřich Jurajda

……………………………..
p. Jan Dvořák

V Jiříkově dne 08. 03. 2017
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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