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 18. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
konaného dne 30. května 2017
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
p. Miroslav Horák

……………………….…….
p. Vlastimil Havlůj

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 18. zasedání zastupitelstva města. V době
zahájení bylo přítomno 10 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: Pan Ing. Roland Hase
hlasování = 9 pro, 1 se zdržel
člen: Paní Milena Horáková
hlasování = 9 pro, 1 se zdržel
člen: Pan Ing. Jindřich Jurajda
hlasování = 10 pro
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Miroslav Horák
a pan Vlastimil Havlůj, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 18. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.
hlasování = 10 pro
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 z minulých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: 13. ZM: usn. č. 237/2016 – splněno, 15. ZM: usn. č. 283/2016 – trvá
(Smlouva odeslána firmě EWM. Dle sdělení pana L. zatím nebyly smlouvy odsouhlaseny
z vedení firmy.), 16. ZM: usn. č. 316/2017 – splněno, 17. ZM: usn. č. 334/2017 – trvá
(Smlouva zatím nebyla uzavřena.), usn. č. 335/2017 – splněno, usn. č. 336/2017 – splněno,
usn. č. 337/2017 – splněno
Finanční záležitosti: 17. ZM: usn. č. 338/2017 - splněno, usn. č. 339/2017 - splněno,
usn. č. 340/2017 - splněno, usn. č. 341/2016 - splněno, usn. č. 342/2017 – splněno,
usn. č. 343/2017 - splněno, usn. č. 344/2017 - splněno, usn. č. 345/2017 – splněno,
usn. č. 346/2017 – splněno, usn. č. 347/2017 - splněno, usn. č. 348/2017 - splněno,
usn. č. 349/2017 - splněno, usn. č. 350/2017 - splněno, usn. č. 351/2017 – splněno,
usn. č. 352/2017 - splněno
Různé: 17. ZM: usn. č. 354/2017 - splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 356/2017
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 10 pro
3. Dotazy a připomínky občanů
Pan starosta dal slovo panu J. K., který přednesl svoji připomínku ke stížnostem, které
v minulosti podal. Do dnešního dne nebyl vyrozuměn, a proto požádal o písemnou odpověď.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměr prodeje nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo předložil zastupitelstvu
města záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. Jedná se o prodej pozemků,
které tvoří koryto vodního toku a jsou ve vlastnictví Města Jiříkova o celkové výměře 892 m2.
Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a Finančním výboru,
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oba orgány prodeje doporučují. Rada města záměr prodeje nemovitostí doporučuje.
Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 357/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 3916/4
(vodní plocha) o výměře 9 m2, p.p.č. 5949/6 (vodní plocha) o výměře 56 m2, p.p.č. 5949/7
(vodní plocha) o výměře 17 m2, p.p.č. 5954/3 (vodní plocha) o výměře 48 m2, p.p.č. 3031/5
(vodní plocha) o výměře 68 m2, p.p.č. 3031/6 (vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3032/2
(vodní plocha) o výměře 31 m2, p.p.č. 3177/4 (vodní plocha) o výměře 39 m2, p.p.č. 4809/3
(vodní plocha) o výměře 72 m2, p.p.č. 5944/71 (vodní plocha) o výměře 35 m2, p.p.č. 5944/72
(vodní plocha) o výměře 117 m2, p.p.č. 5948/2 (vodní plocha) o výměře 5 m2, p.p.č. 5948/3
(vodní plocha) o výměře 85 m2, p.p.č. 5948/4 (vodní plocha) o výměře 20 m2, p.p.č. 5949/4
(vodní plocha) o výměře 34 m2, p.p.č. 5949/5 (vodní plocha) o výměře 13 m2, p.p.č. 3598/3
(vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3699/5 (vodní plocha) o výměře 23 m2, p.p.č. 3700/3
(vodní plocha) o výměře 57 m2, p.p.č. 5949/8 (vodní plocha) o výměře 3 m2, p.p.č. 5951/2
(vodní plocha) o výměře 60 m2, p.p.č. 5952/2 (vodní plocha) o výměře 54 m2, p.p.č. 5953/4
(vodní plocha) o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku
č. 5684-05-7B/17.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova,
a to p.p.č. 3916/4 (vodní plocha) o výměře 9 m2, p.p.č. 5949/6 (vodní plocha) o výměře
56 m2, p.p.č. 5949/7 (vodní plocha) o výměře 17 m2, p.p.č. 5954/3 (vodní plocha) o výměře
48 m2, p.p.č. 3031/5 (vodní plocha) o výměře 68 m2, p.p.č. 3031/6 (vodní plocha) o výměře
22 m2, p.p.č. 3032/2 (vodní plocha) o výměře 31 m2, p.p.č. 3177/4 (vodní plocha) o výměře
39 m2, p.p.č. 4809/3 (vodní plocha) o výměře 72 m2, p.p.č. 5944/71 (vodní plocha) o výměře
35 m2, p.p.č. 5944/72 (vodní plocha) o výměře 117 m2, p.p.č. 5948/2 (vodní plocha) o výměře
5 m2, p.p.č. 5948/3 (vodní plocha) o výměře 85 m2, p.p.č. 5948/4 (vodní plocha) o výměře
20 m2, p.p.č. 5949/4 (vodní plocha) o výměře 34 m2, p.p.č. 5949/5 (vodní plocha) o výměře
13 m2, p.p.č. 3598/3 (vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3699/5 (vodní plocha) o výměře
23 m2, p.p.č. 3700/3 (vodní plocha) o výměře 57 m2, p.p.č. 5949/8 (vodní plocha) o výměře
3 m2, p.p.č. 5951/2 (vodní plocha) o výměře 60 m2, p.p.č. 5952/2 (vodní plocha) o výměře
54 m2, p.p.č. 5953/4 (vodní plocha) o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle znaleckého
posudku č. 5684-05-7B/17.
hlasování = 10 pro
Dále pan Sabo projednal se zastupiteli města záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města
Jiříkova. Jedná se o prodej části p.p.č. 577/1 o výměře 508 m2, části p.p.č. 577/1 o výměře
49 m2, části p.p.č. 5819 o výměře 37 m2 vše v k.ú. Jiříkov. Pozemky se nachází v Tyršově
ulici. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a Finančním
výboru, oba orgány prodeje doporučují. Rada města záměr prodeje nemovitostí doporučuje.
Zastupitelstvo města k tomuto bodu přijalo usnesení:
Usnesení č. 358/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 508 m2, části p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 49 m2, části
p.p.č. 5819 (zahrada) o výměře 37 m2, dle GOP č.1498-3/2017 vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 508 m2, části p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 49 m2, části
p.p.č. 5819 (zahrada) o výměře 37 m2, dle GOP č. 1498-3/2017 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 10 pro
b) záměr směny nemovitostí
Pan Sabo přednesl zastupitelstvu města záměr směny nemovitostí, kde Město Jiříkov
a manželé H. jednají o majetkovém vypořádání pozemků, u stavby čističky odpadních vod

3

v Dolním Jiříkově. Jedná se o p.p.č. 6626 o výměře 22 m2, která je v majetku manželů H. za
část p.p.č. 6070 o výměře 77 m2, která je v majetku Města Jiříkova. Zadání geometrického
plánu bylo schváleno ZM dne 01. 11. 2016. Rada města záměr směny nemovitostí
doporučuje. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 359/2017
1. ZM projednalo záměr směny nemovitostí, a to části p.p.č. 6070 (ostatní plocha) o výměře
77 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1496-1/2017, která je zapsána 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 p.p.č. 6626 (ostatní plocha)
o výměře 22 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 762 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů
M. a J. H.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr směny nemovitostí, a to části p.p.č. 6070 (ostatní plocha)
o výměře 77 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1496-1/2017, která je zapsána 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 p.p.č. 6626 (ostatní plocha)
o výměře 22 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 762 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů
M. a J. H. Směna pozemků je bez doplatku.
hlasování = 10 pro
c) prodej nemovitostí
Dalším bodem, který předložil pan Sabo zastupitelům města, byl prodej nemovitostí
ve vlastnictví Města Jiříkova. 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, a tento prodej doporučují. Záměr prodeje nemovitostí byl schválen
na ZM dne 28. 02. 2017. Rada města prodeje pozemků doporučuje. Zastupitelstvo města
přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 360/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti 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 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1064-21/2008, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkova č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům D. a M. M., 460 06
Liberec VI - Rochlice, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 89.880,- 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 = 10 pro
Dále pan Sabo přednesl zastupitelstvu města prodej nemovitosti. Jedná se o prodej části
pozemkové parcely č. 756/2, o výměře 51 m2 v k.ú. Jiříkov, v Jiráskově ulici. Záměr prodeje
byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí, Finančním výboru a prodej
doporučují. Záměr prodeje nemovitosti byl schválen na ZM dne 28. 02. 2017. Rada města
prodej pozemku doporučuje. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 361/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
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2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 756/2 (trvalý
travní porost) o výměře 51 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1478-74/2016, která je zapsána
na listu vlastnictví Města Jiříkova č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, paní Z. B., 149 00 Praha 4 a paní S. P., 182 00 Praha 8, za cenu
a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.120,- 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 = 10 pro
Pan Sabo projednal se zastupiteli prodej nemovitosti. Jedná se o prodej části p.p.č. 5205/1
v k.ú. Filipov u Jiříkova. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního
prostředí, Finančním výboru a prodej doporučují. Záměr prodeje nemovitosti byl schválen
na ZM dne 28. 03. 2017. Rada města prodej pozemku doporučuje. Zastupitelstvo města
přijalo usnesení:
Usnesení č. 362/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5205/1
(ostatní plocha) o výměře 101 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č.255-22/2017, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkova č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, manželům Z. a L. K., 407 53 Jiříkov, za cenu
a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 17.520,- 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 = 10 pro
5. Usnesení z 19. a 20. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelstvu města
Usnesení z 19. zasedání Finančního výboru ze dne 10. 05. 2017 a Usnesení z 20. zasedání
Finančního výboru ze dne 22. 05. 2017. Následně zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 363/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 19. zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 10. 05. 2017.
2. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 20. zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 22. 05. 2017.
hlasování = 10 pro
6. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Jiříkova za rok 2016
Ing. Schovancová předložila zastupitelům města Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2016
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2016. Návrh
závěrečného účtu vyvěšen dne 05. 05. 2017. Finanční výbor projednal dne 22. 05. 2017
a doporučil schválit. Rada města projednala dne 22. 05. 2017 a doporučila schválit.
Zastupitelstvo města k tomuto bodu přijalo usnesení:
Usnesení č. 364/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2016 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2016 a projednání
Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Jiříkova za rok 2016 a uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
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2. ZM rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2016 ve výši
2.822.639,82 Kč převést do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně
i v roce 2017.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést převod částky ve výši
2.822.639,82 Kč z běžného účtu města do rezervního fondu v termínu do 30. 06. 2017.
hlasování = 10 pro
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2017 a mezitímní účetní závěrka
za I. čtvrtletí 2017
Dále Ing. Schovancová projednala se zastupitelstvem města rozbor hospodaření Města
Jiříkova za leden – březen 2017 a mezitímní účetní závěrku za I. čtvrtletí 2017. Finanční
výbor projednal dne 10. 05. 2017 a doporučil schválit. Rada města projednala dne
10. 05. 2017 a doporučila schválit. Následně zastupitelé k tomuto bodu přijali usnesení:
Usnesení č. 365/2017
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2017:
a) příjmy ve výši 27.071.591,94 Kč, výdaje ve výši 23.805.250,16 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 3.266.341,78 Kč,
b) výnosy ve výši 25.467.258,03 Kč, náklady ve výši 15.650.044,36 Kč, výsledek
hospodaření běžného účetního období 9.817.213,67 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2017, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha a rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období
3/2017 schválit.
hlasování = 9 pro, 1 se zdržel
b) Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 10456/16/LCD
Paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům města návrh Dodatku č. 2 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:
a) rekonstrukci bytů Čapkova č.p. 678,
b) výstavba chodníku ul. Březinova,
c) výstavba domova důchodců – projektová dokumentace,
d) opravy komunikací,
e) rekonstrukce tělocvičny ZŠ a rekonstrukce ZŠ, s prodloužením lhůty čerpání
do 31. 12. 2018. Dle návrhu České spořitelny, a.s. zůstává v platnosti termín první splátky
jistiny v lednu 2018, při posunutí termínu první splátky jistiny o jeden rok by došlo k nárůstu
nákladů na úhradu úroků.
Finanční výbor projednal dne 22. 05. 2017 a doporučil ZM schválit. Rada města projednala
dne 22. 05. 2017 a doporučila ZM schválit.
Pan Havlůj - Bude výběrové řízení na projektovou dokumentaci na výstavbu domova
důchodců a jak daleko postoupila dotace?
Pan starosta - Žádost, která měla být podána do 31. 03. 2017, byla podána a prozatím
nemáme žádnou odezvu. Podklady v rámci projektu připravovala firma BKN, která to už má
v nějakém stupni rozpracovanosti.
Pan Sabo – Jednu dokumentaci pro stavební řízení měli zpracovanou, nyní přišel jiný návrh
na úpravy s jinými podmínkami a proto se předělávala, jak pro územní řízení, tak pro
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stavební povolení. Budeme jednat s BKN, aby nám řekli finanční rozsah. Nejedná se o novou
dokumentaci, ale o přepracování té původní dokumentace o změny, které vyplývají z dotace.
Pan starosta – Momentálně nebudeme zadávat dokumentaci pro stavební řízení, dokud
nedostaneme příslib finančních prostředků.
Po krátké diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 366/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí Žádost pro klienty komunální sféry na změnu
smluvních podmínek úvěrové smlouvy č. 10456/16/LCD ze dne 12. 04. 2017.
2. ZM schvaluje Žádost pro klienty komunální sféry na změnu smluvních podmínek úvěrové
smlouvy č. 10456/16/LCD ze dne 12. 04. 2017.
3. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Dodatku č. 2 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:
a) rekonstrukci bytů Čapkova č.p. 678,
b) výstavba chodníku ul. Březinova,
c) výstavba domova důchodců – projektová dokumentace,
d) opravy komunikací,
e) rekonstrukce tělocvičny ZŠ a rekonstrukce ZŠ,
s prodloužením lhůty čerpání do 31. 12. 2018. Dle návrhu České spořitelny, a.s. zůstává
v platnosti termín první splátky jistiny v lednu 2018, při posunutí termínu první splátky jistiny
o jeden rok by došlo k nárůstu nákladů na úhradu úroků.
4. ZM schvaluje Dodatek č. 2 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:
a) rekonstrukci bytů Čapkova č.p. 678,
b) výstavba chodníku ul. Březinova,
c) výstavba domova důchodců – projektová dokumentace,
d) opravy komunikací,
e) rekonstrukce tělocvičny ZŠ a rekonstrukce ZŠ,
s prodloužením lhůty čerpání do 31. 12. 2018, termín první splátky jistiny zůstává i nadále
v lednu 2018, při posunutí termínu první splátky jistiny o jeden rok by došlo k nárůstu
nákladů na úhradu úroků.
5. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 2 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:
a) rekonstrukci bytů Čapkova č.p. 678,
b) výstavba chodníku ul. Březinova,
c) výstavba domova důchodců – projektová dokumentace,
d) opravy komunikací,
e) rekonstrukce tělocvičny ZŠ a rekonstrukce ZŠ,
s prodloužením lhůty čerpání do 31. 12. 2018, termín první splátky jistiny zůstává i nadále
v lednu 2018, při posunutí termínu první splátky jistiny o jeden rok by došlo k nárůstu
nákladů na úhradu úroků.
6. ZM ukládá: starostovi města – Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru č. 10456/16/LCD podepsat.
hlasování = 8 pro, 2 se zdrželi
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c) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Ing. Schovnacová přednesla zastupitelstvu města přijetí dotace na aktivní politiku
zaměstnanosti. Finanční výbor projednal dne 10. 05. 2017 a doporučil přijmout. Rada města
projednala dne 24. 04. 2017 a doporučila přijmout.
Pan Hase – Kolik máme veřejně prospěšných pracovníků?
Pan starosta – Máme 14 veřejně prospěšných pracovníků a taktéž máme podanou žádost
o dalších 12 pracovníků.
Pan Kolompár – Na jaké bázi jsou tyto zaměstnanci placeni?
Pan starosta – Jsou placeni podle odpovídající tabulky. Pohybují se v rámci minimální mzdy
a z platu se jim odvádí sociální a zdravotní pojištění, jako z každého jiného platu.
Pan Janda – Jsou tedy zaměstnanci Městského úřadu Jiříkov?
Pan starosta – Ano jsou vedeny v tabulce, jako zaměstnanci úřadu.
Pan Janda – Kontrolu pracovníků má na starosti tedy Město Jiříkov?
Pan starosta – Ano, spadají pod pana Bc. Stredáka.
Zastupitelé po diskuzi přijali usnesení:
Usnesení č. 367/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku
zaměstnanosti ve výši 703.991,- Kč přijatou v období od 01. 03. 2017 do 31. 03. 2017.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
hlasování = 8 pro, 2 se zdrželi
d) dotace ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov
Dalším bodem, který Ing. Schovancová předložila zastupitelům města byla žádost ČSS, z.s. –
sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, zastoupeného předsedou
Pavlem Kastlem, o poskytnutí dotace v celkové výši 72.000,- Kč, na materiálně technické
vybavení klubu, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017. Finanční výbor projednal dne
10. 05. 2017 a doporučil dotaci ve výši 72.000,- Kč poskytnout. Rada města projednala dne
22. 05. 2017 a doporučila dotaci ve výši 72.000,- Kč poskytnout.
Pan starosta oznámil zastupitelstvu města, že by pan M. rád požádal zastupitele, zda by
souhlasili s provedením prezentace. Pan starosta dal hlasovat o prezentaci ČSS, z.s. –
sportovně střeleckého klubu Jiříkov. Zastupitelstvo města hlasováním 10/0/0 odsouhlasili
provedení prezentace. Následně pan M. provedl prezentaci o činnosti ČSS, z.s. – sportovně
střeleckého klubu Jiříkov, kde objasnil, jakými činnostmi se přesně střelecký klub zabývá,
co dělá, jaké akce pořádá, jakých akcí se zúčastňuje, jakým materiálním vybavením disponuje
a jakých úspěchů dosahuje. Dále informoval zastupitele o letošním 50letém výročí činnosti
klubu, a také, že tento klub aktivně pracuje s mládeži. K tomuto výkladu byla spuštěna
zároveň i video prezentace.
Pan místostarosta konstatoval, že vývoj v tomto sportu jde velmi dopředu a je zapotřebí
se tomu přizpůsobit, aby bylo dosaženo dobrých výsledků. Částka se může zdát vysoká, ale je
samozřejmě k tomuto zapotřebí.
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Pan Hase seznámil zastupitele, že s mládeží tohoto klubu pracuje a také jezdí po soutěžích,
kde čas a náklady spojené s tím jsou obrovské, a proto by chtěli zainvestovat hlavně
do posílení materiálního vybavení. Také informoval zastupitelstvo města o tom, že má
k projednávané věci vztah.
Pan starosta – Ale můžete využít svého práva hlasovat.
Po přednesené prezentaci a diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 368/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov,
407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, zastoupeného předsedou Pavlem Kastlem, o poskytnutí dotace
v celkové výši 72.000,- Kč na materiálně technického vybavení klubu, z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2017.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov,
407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, zastoupeného předsedou Pavlem Kastlem, na rok 2017
v celkové výši 72.000,- Kč, a to na nákup výzbroje, výstroje a sportovního materiálu,
sportovních vzduchových pušek, sportovních malorážek, střeleckých rukavic, kabátů, kalhot
a bot, nákup diabol a nábojů, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2017
uzavírané mezi Městem Jiříkov a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov,
407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, zastoupeného předsedou Pavlem Kastlem.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 9/2017 mezi Městem
Jiříkov a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 64676935.
5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. 9/2017 mezi Městem Jiříkov a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov,
407 53 Jiříkov, IČ: 64676935.
hlasování = 10 pro
e) dotace TJ SPARTAK Jiříkov, z.s.
Paní Ing. Schovancová přednesla zastupitelům města žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s.,
Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, o poskytnutí další dotace v celkové výši
50.000,- Kč na zajištění činnosti členské základny při účasti v soutěžním ročníku 2017
fotbalových soutěží a pořádání tenisových turnajů pro děti, fotbalová soutěž – cestovné,
rozhodčí, ceny pro děti, sportovní vybavení pro děti, tenisové turnaje - ceny pro děti,
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017. Rada města projednala dne 22. 05. 2017 a doporučila
dotaci poskytnout. Finanční výbor projednal dne 22. 05. 2017 a dotaci doporučil poskytnout.
Pan starosta informoval zastupitele města o tom, že má k projednávané věci vztah, ale využije
svého práva hlasovat. Následně zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 369/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská
1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ Michalem Majákem,
o poskytnutí další dotace v celkové výši 50.000,- Kč na zajištění činnosti členské základny při
účasti v soutěžním ročníku 2017 fotbalových soutěží a pořádání tenisových turnajů pro děti,
fotbalová soutěž – cestovné, rozhodčí, ceny pro děti, sportovní vybavení pro děti, tenisové
turnaje – ceny pro děti, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
2. ZM rozhodlo poskytnout další dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ Michalem Majákem, ve výši
50.000,- Kč na zajištění činnosti členské základny při účasti v soutěžním ročníku 2017
fotbalových soutěží a pořádání tenisových turnajů pro děti, fotbalová soutěž – cestovné,
rozhodčí, ceny pro děti, sportovní vybavení pro děti, tenisové turnaje – ceny pro děti,
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
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3. ZM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 1/2017 uzavíraného mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská
1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ Michalem Majákem.
4. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy 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 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace č. 1/2017 mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská
1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.
hlasování = 8 pro, 2 se zdrželi
Před projednáváním rozpočtového opatření č. 5/2017 Města Jiříkova se přistoupilo nejdříve
k projednání bodu č. 8d pořízení herních prvků na zahradu Mateřské školy Jiříkov, a to
z důvodu návaznosti rozpočtového opatření Města Jiříkova.
f) rozpočtové opatření č. 5/2017 Města Jiříkova
Dále Ing. Schovancová projednala se zastupiteli města rozpočtové opatření č. 5/2017 Města
Jiříkova. Finanční výbor projednal dne 22. 05. 2017 a doporučil schválit. K tomuto bodu
zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 370/2017
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 5/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 5/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje. hlasování = 9 pro, 1 se zdržel
8. Různé
a) nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Pan Sabo přednesl zastupitelstvu města nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Jiříkov, - demolice objektu ubytovacího
zařízení č.p. 1 – hotel Beseda“ vedené pod identifikačním číslem: 117D081000012 – změna
termínu dokončení akce. Město Jiříkov dne 19. 12. 2016 svým podpisem stvrdilo, že se
seznámilo s podmínkami vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Demolice budov
v sociálně vyloučených lokalitách na akci „Jiříkov, - demolice objektu ubytovacího
zařízení č.p. 1 – hotel Beseda“ vedené pod identifikačním číslem: 117D081000012. Dle
vydaného rozhodnutí byl stanoven termín na ukončení financování akce do 31. 05. 2017.
Jelikož stavba má být také dle uzavřené smlouvy o dílo dokončena do 31. 05. 2017, nepodaří
se městu profinancovat v požadovaném termínu veškeré finanční prostředky.
Dne 10. 05. 2017 město požádalo o prodloužení termínu financování akce do 31. 07. 2017.
Žádost byla schválena a bylo vydáno nové rozhodnutí s termínem ukončení akce
k 31. 07. 2017. Výše dotace nebyla změněna. Rada města projednala nové rozhodnutí
dne 22. 05. 2017 a změnu termínu dokončení vzala na vědomí. Následně zastupitelé přijali
usnesení:
Usnesení č. 371/2017
ZM projednalo a bere na vědomí nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo:
117D081000012 na akci „Jiříkov, - demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 – hotel
Beseda“, se změnou dokončení akce do 31. 07. 2017.
hlasování = 10 pro
V 17:11 hod. se dostavil na 18. zasedání zastupitelstva města pan Mgr. Josef Pokorák.
b) informace o projednání řešení prodloužení vodovodního řadu v ul. Dvořákova a řešení
kanalizačního řadu v ul. Kutnohorská a Pražská
Dále pan Sabo projednal se zastupiteli informaci o projednání řešení prodloužení
vodovodního řadu v ul. Dvořákova a řešení kanalizačního řadu v ul. Kutnohorská a Pražská
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se zástupci SčVK a.s. Teplice a stanovisko k uvedeným záměrům ze dne 02. 05. 2017. Rada
města projednala informaci o řešení prodloužení vodovodu v ul. Dvořákova a doporučuje řešit
zatím vodovod k objektu zdravotního střediska čp. 907, s možností připojení dalších
přilehlých objektů, uvedený záměr připravit pro rok 2018 do rozpočtu města. Zajistit
realizační projektovou dokumentaci + výkaz výměr, návrh opětně předložit na SčVK, a.s.
a SVS a.s. k odsouhlasení.
Dále rada města doporučuje řešit kanalizaci a vodovod v ul. Kutnohorská, Liberecká
a Pražská v roce 2019 s tím, že je nutno hledat další finanční možnosti nad rámec rozpočtu
města, a to řešením dotačních titulů a příspěvku SVS a.s. V roce 2018 doporučuje zajistit
realizační projekt, výkaz výměr a rozpočet, návrh opětně předložit na SčVK a.s. a SVS a.s.
k odsouhlasení. Starosta města dále informoval zastupitele, že asi budeme řešit vyhotovení
další kanalizace ve městě, postupně s přispěním SVS a.s. Zastupitelstvo města přijalo
usnesení:
Usnesení č. 372/2017
1. ZM bere na vědomí informaci o projednání řešení prodloužení vodovodního řadu
v ul. Dvořákova a řešení kanalizačního řadu v ul. Kutnohorská a Pražská se zástupci
SčVK a.s. Teplice a stanovisku k uvedeným záměrům ze dne 02. 05. 2017.
2. ZM rozhodlo v roce 2018 zahájit výstavbu vodovodní řadu k objektu č.p. 907,
ul. Dvořákova v Jiříkově, včetně připojení ostatních přilehlých objektů na vodovodní řad
a výstavbu financovat z rozpočtu Města Jiříkov.
3. ZM rozhodlo v roce 2018 zajistit realizační projekt + rozpočet + výkaz výměr na stavbu
vodovodního řadu k objektu č.p. 907 ul. Dvořákova v Jiříkově, včetně připojení ostatních
přilehlých objektů na vodovodní řad, a tento projekt předložit k odsouhlasení na SčVK a.s.
a SVS a.s.
4. ZM rozhodlo řešit výstavbu kanalizace a vodovodního řadu v ul. Kutnohorská, části
ul. Liberecká a části ul. Pražská včetně připojení všech přilehlých objektů v trase plánované
výstavby v roce 2019 s podmínkou, že na výstavbu kanalizace a vodovodního řadu budou
získány další finanční prostředky nad rámec rozpočtu města, a to finanční prostředky z dotací,
příspěvku SVS a.s.
5. ZM rozhodlo v roce 2018 zajistit realizační projekt + rozpočet + výkaz výměr na stavbu
kanalizace a vodovodního řadu v ul. Kutnohorská, části ul. Liberecká a části ul. Pražská
v Jiříkově, včetně připojení ostatních přilehlých objektů na kanalizaci a vodovodní řad, a tento
projekt předložit k odsouhlasení na SčVK a.s. a SVS a.s.
hlasování = 11 pro
c) Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2017, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky
a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení
doby nočního klidu
Vedoucí odboru vnitřní správy pan Bc. Jiří Semerád předložil zastupitelstvu města návrh
Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov č. 1/2017, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky
a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení
doby nočního klidu. Vydání nové a zrušení předcházející OZV je reakcí na žádosti o zkrácení
doby nočního klidu mimo dny stanovené v dosavadní OZV 1/2016, a to s účinností dnem
vyhlášení, kdy na základě žádostí o zkrácení doby nočního klidu dochází v čl. 4, odst. 2,
k doplnění bodu c) a d), a to v následujícím znění:
Bod c) v noci z první soboty na následující neděli v měsíci červnu na dobu od 2:00 hodin
do 6:00 hodin, a to pouze v prostoru zahrady u „Restaurace Bílý dům“
Bod d) v noci ze třetí soboty na následující neděli v měsíci srpnu na dobu od 2:00 hodin
do 6:00 hodin, a to pouze v prostoru „Terasa na Vyhlídce“, u č.p. 1046.
Zastupitelé města k tomuto přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 373/2017
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ZM projednalo a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2017,
o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících
hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu a rozhodlo vydat na základě
§ 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2017, o regulaci
hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk
a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu.
hlasování = 11 pro
d) pořízení herních prvků na zahradu mateřské školy
Pan starosta Michal Maják přednesl zastupitelům města žádost ředitelky Mateřské školy
Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, paní Lenky Majákové,
o pořízení nových herních prvků na zahradu Mateřské školy Jiříkov, v ul. Filipovská,
z důvodu neodpovídajícího technického stavu dosavadních herních prvků a rizika úrazu dětí
pohybujících se na zahradě. Spolu s žádostí předkládá paní ředitelka seznam vybraných
herních prvků včetně cenové kalkulace. Celková cena herních prvků činí částku 284.242,- Kč
včetně DPH, bez montáže. Finanční výbor projednal dne 22. 05. 2017 a doporučil ZM
pořízení herních prvků. Rada města projednala dne 22. 05. 2017 a doporučila ZM pořízení
herních prvků.
Pan K. – Herní prvky jsou 10 let staré, to se změnily normy a zákony, že jsou tyto prvky
nevyhovující?
Pan starosta – I přes údržbu našimi pracovníky, kteří to udržovali nátěry, bohužel prvky dole
uhnily. Dřevo, které se využívalo, na herní prvky v roce 2007, již nevyhovuje a proto se nyní
používá dřevo akátové. Herní prvky se pořídí z prostředků města a poskytnou se na výpůjčku
mateřské škole. V případě získání dotace, na realizaci obnovy zahrady mateřské školy
v ul. Filipovská, budou využity ve městě.
Pan Wittgruber – Při pořizování nových prvků je potřeba koupit takové, abychom opět za
10 let nepořizovaly nové, takzvaně nešetřit za každou cenu. Správně definovat podmínky
ve výběrovém řízení.
Zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 374/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686,
okres Děčín - příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, o pořízení nových herních
prvků na zahradu mateřské školy v ul. Filipovská z rozpočtu zřizovatele, důvodem je
neodpovídající technický stav dosavadních herních prvků a rizika úrazu dětí pohybujících
se na zahradě. Součástí žádosti je seznam výběru herních prvků včetně cenové kalkulace
za pořízení herních prvků, která je ve výši 284.242,- Kč, včetně DPH.
2. ZM rozhodlo o pořízení herních prvků na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, z rozpočtu
Města Jiříkov na rok 2017, v celkové výši do 300.000,- Kč, včetně DPH.
3. ZM rozhodlo použít na nákup herních prvků rezervu kapitálových výdajů.
hlasování = 8 pro, 2 se zdrželi
e) darovací smlouva
Dále pan starosta předložil zastupitelstvu města Darovací smlouvu mezi Ústeckým krajem
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov se sídlem
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, o poskytnutí daru technického vybavení 1 kusu motorové
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stříkačky TOHATSU VE 1500 v částce 263.780,- Kč a 4 kusy dýchacích přístrojů Dräger
PSS 400 v částce 159.996,- Kč pro JSDH Jiříkov v celkové částce 423.776,- Kč. K tomuto
bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 375/2017
1. ZM bere na vědomí Darovací smlouvu uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený panem Oldřichem Bubeníčkem,
hejtmanem Ústeckého kraje, IČ: 70892156 a Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města, IČ: 00261424 o poskytnutí
daru technického vybavení 1 kusu motorové stříkačky TOHATSU VE 1500 v částce
263.780,- Kč a 4 kusy dýchacích přístrojů Dräger PSS 400 v částce 159.996,- Kč, pro JSDH
Jiříkov v celkové částce 423.776,- Kč.
2. ZM rozhodlo uzavřít Darovací smlouvu mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený panem Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem
Ústeckého kraje, IČ: 70892156 a Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,
zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města, IČ: 00261424 o poskytnutí daru
technického vybavení 1 kusu motorové stříkačky TOHATSU VE 1500 v částce 263.780,- Kč
a 4 kusy dýchacích přístrojů Dräger PSS 400 v částce 159.996,- Kč, pro JSDH Jiříkov
v celkové částce 423.776,- Kč.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Darovací smlouvu mezi Ústeckým krajem
a Městem Jiříkov o poskytnutí daru technického vybavení pro JSDH Jiříkov v celkové částce
423.776,- Kč.
hlasování = 11 pro
f) nabídka na komplexní informační systém Usnesení.cz
Pan starosta informoval zastupitele o nabídce společnosti NETsecurity, s.r.o. Roztoky,
na komplexní informační systém Usnesení.cz, který zjednoduší přípravu materiálů pro jednání
zastupitelstva. Rada města nedoporučila přijmout nabídku. Následně zastupitelstvo města
přijalo usnesení:
Usnesení č. 376/2017
1. ZM projednalo nabídku společnosti NETsecurity, s.r.o., Třebízského 282, 252 63
Roztoky, na komplexní informační systém Usnesení.cz, pro zjednodušení přípravy materiálů
pro jednání zastupitelstva.
2. ZM rozhodlo nepřijmout nabídku společnosti NETsecurity, s.r.o., Třebízského 282,
252 63 Roztoky, na komplexní informační systém Usnesení.cz, pro zjednodušení přípravy
materiálů pro jednání zastupitelstva.
hlasování = 11 pro
g) informace o činnosti rady města
Dalším bodem, který pan starosta přednesl zastupitelstvu města, byla informace o činnosti
rady města za období od posledního zasedání zastupitelstva města. Zastupitelé přijali
usnesení:
Usnesení č. 377/2017
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 = 11 pro
h) nabídka SBDO Průkopník
Pan starosta projednal se zastupiteli nabídku odkupu objektu bývalé plynové kotelny, a to
za cenu dle znaleckého posudku. Nabídka pro město vyplynula ze zájmu organizací ČSS, z.s.
– sportovně střelecký klub Jiříkov a SK Viktorie, z.s., Jiříkov pro svou činnost z důvodu
nedostatku kapacit v tělocvičně Základní školy Jiříkov. Rada města a finanční výbor
nedoporučuje odkup objektu.
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Pan Wittgruber – Z historie, myslím si, že se tam město finančně angažovalo a dostalo dotaci.
Teoreticky by to měli vrátit. Je to technické zařízení, objekt je prázdný, možná by měli lidé
zájem z toho udělat garáže.
Pan starosta - Měli o to zájem střelci a Viktorka.
Pan Hase – My jako střelecký klub řešíme problematiku tréninků, kdy tělocvična ZŠ
je využita na 100% a volno je tam až ve 20:00 – 21:00 hod. večer, kdy dělat sporty s dětmi
je nemožné. Využíváme 2-3 hodiny v týdnu. Potřebujeme k tréninkům technické zařízení kdy
nám přípravy a úklid trvají dalších cca 30 minut, které nám tréninkový čas zkracují. Idea byla
taková, využít tento objekt a jeho velký prostor k multifunkčnímu využití, kdy by tuto halu
využívalo více spolků.
Pan Dvořák – Projevila zájem i SK Viktorie, z.s., Jiříkov a nebylo by od věci se zeptat, jakou
mají představu o využití a jestli by nebyly schopny sehnat nějaké finanční prostředky. Zaráží
mne cena a měli bychom změnit usnesení a napsat, že zastupitelstvo s cenou nesouhlasí,
neboť je vysoká.
Pan starosta – Navrhoval bych vzít to na vědomí a pověřit starostu k jednání o snížení ceny
nebo poskytnutí objektu darem.
Pan Wittgruber – Zjistit jak je to s pozemky kolem objektu a pod stavbou.
Pan starosta – Pozemek pod objektem je o velikosti 269 m2 zastavěné plochy s nádvořím.
Návrhová komise navrhla upravit bod 3 usnesení č. 378/2017 na znění „3. ZM ukládá:
starostovi města – jednat s SBDO Průkopník o snížení kupní ceny.“
Pan starosta dal po diskuzi nejdříve hlasovat o upraveném bodu 3 usnesení č. 378/2017
ve znění:
„3. ZM ukládá: starostovi města – jednat s SBDO Průkopník o snížení kupní ceny.“
Zastupitelé hlasováním 11/0/0 schválili upravené znění bodu 3 usnesení č. 378/2017.
Následně dal pan starosta města hlasovat o celém usnesení č. 378/2017 a zastupitelstvo města
přijalo usnesení:
Usnesení č. 378/2017
1. ZM projednalo nabídku Stavebního bytového družstva občanů Průkopník, Štefánikova
454, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00041530, na prodej bývalého objektu plynové kotelny, za cenu
ve výši 700.000,- Kč, dle znaleckého posudku č. 111/003/2016 zpracovaného
Ing. Bc. Radkem Hamplem, Ph.D. ze dne 03. 10. 2016.
2. ZM rozhodlo nepřijmout nabídku Stavebního bytového družstva občanů Průkopník,
Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00041530, na prodej bývalého objektu plynové
kotelny, za cenu ve výši 700.000,- Kč, dle znaleckého posudku č. 111/003/2016
zpracovaného Ing. Bc. Radkem Hamplem, Ph.D. ze dne 03. 10. 2016.
3. ZM ukládá: starostovi města – jednat s SBDO Průkopník o snížení kupní ceny.
hlasování = 11 pro
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan starosta dal slovo panu V. Havlůjovi k přednesení svých písemných připomínek pro
zastupitele města.
Připomínka:
1) Technické služby se nebudou zřizovat dle pana starosty
 proč se bude hledat dodavatel na zimní údržbu,

14






proč se bude hledatel dodavatel na sekání trávy ve městě,
proč nevytvořit nová pracovní místa pro občany města za finanční podpory
pracovního úřadu,
vedení města a RM nemá zájem o snížení nezaměstnanosti, i když zázemí pro TS
Jiříkov - Drobná provozovna je postačující,
žádám o písemnou odpověď.

Následně se k tomuto bodu rozpoutala obsáhlá diskuze, ve které zastupitelé města nedošli
k žádnému závěru.
2) Nemám do dnešního dne žádné sdělení k mému návrhu na zpracování směrnice
na využívání služebních vozidel, kterou jsem podal na ZM č. 17, žádám o písemnou
odpověď.
3) Žádal jsem o provedení kontroly jízd osob. vozidel MěÚ a porovnání GPS s výkazy
jízd z důvodu neekonomických jízd starosta – Plzeň sněm STAN; porady STAN Ústí
n.L., porady Svaz měst a obcí Praha, co tyto funkce přinášejí Městu Jiříkov, žádám
o vysvětlení a zdůvodnění když se jedná dle mého názoru o soukromou politickou
kariéru pana Majáka starosty města. Navrhuji ZM aby rozhodlo, že náklady spojené
s těmito funkcemi starosty pana Majáka hradil STAN KV Ústí n.L., Svaz obcí Praha
nebo on osobně hlavně použití služebního vozidla. Žádám o písemné vyjádření.
Pan starosta – Spolek přátel Jiříkova a Filipova již v minulosti dostal písemnou odpověď
od Okresního státního zastupitelství v Děčíně, kam jste podali trestní oznámení na mou osobu,
za zneužívání služebního vozidla. Bylo vám již písemně odpovězeno a odpovídat tedy
nemusím. Tato funkce není o tom, abych někde něco zneužíval, ale abych, jako starosta,
reprezentoval Město Jiříkov.
Následně se k tomuto bodu rozpoutala obsáhlá diskuze, ve které zastupitelé města nedošli
k žádnému závěru.
4) Využití prameniště a vrtu na Šluknováku – do dnešního dne mi bylo sděleno, že dotaz
byl předán na SVS, dotace na zprovoznění vrtů a stavby vodojemu /stávající má malou
kapacitu/ nemůže dostat SčVK nebo SVS, pokud se toto provede doje ke snížení ceny
vodného minim.o 30%. Objem vody z prameniště na Šluknovském kopci byl 3 l/ sec.
To znamená 259,2 m3/den, tj. 7776 m3/měsíc, cena voného Sčvk 43,25 Kč /m3
á 1 měsíc 336.312,-Kč, rok 4.035.744,- Kč rok.
Následně se k tomuto bodu rozpoutala obsáhlá diskuze, ve které zastupitelé města nedošli
k žádnému závěru.
5) Knihovna, dle Organizačního řádu změna z týdenních 40 hodin na 20 hodin, žádám
revokaci usnesení RM č. 1123/2017, aby otvírací doba zůstala původní, protože
knihovna má být a je pro občany včetně Informačního centra, navrhuji knihovnu
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do bývalé spořitelny tak, jak je zpracována PD. Žádám, aby tento bod byl řešen
na ZM.
Pan starosta – Nechali jsme si vytáhnout statistiku.
V roce 2013 bylo 150 čtenářů, z toho 26 dětí, výpůjčky 15800, návštěvníci 3579.
V roce 2014 bylo 140 čtenářů, z toho 20 dětí, výpůjčky 25561, návštěvníci 3845.
V roce 2015 bylo 109 čtenářů, z toho 16 dětí, výpůjčky 24377, návštěvníci 3500.
V roce 2016 bylo 127 čtenářů z toho 40 dětí (20 dětí předškolního věku), výpůjček 7676,
návštěvníci 2500.
Výpůjčky spadly o 2/3 výpůjček a proto jsme přistoupili ke snížení výpůjčních hodin knihovny
a sloučení Jiříkovské a Filipovské knihovny.
Následně se k tomuto bodu rozpoutala obsáhlá diskuze, ve které zastupitelé města nedošli
k žádnému závěru.
6) Taktéž se ptám, jak město hospodaří, když nejdřív zruší pracovní místo na odboru
vnitřní správy a vyplatí odstupné a následně přijme opět pracovníka na toto místo
a Organizační řád se změní na původní. Žádám o písemné vyjádření.
Pan starosta – Zrušili jsme pracovní místo na odboru vnitřní správy a 1 pracovní místo na
odboru místního a bytového hospodářství a sloučili jsme tyto dvě pozice. Nové vytvoření
pracovního místa bylo v letošním roce na základě finančních prostředků poskytnutých na
výkon opatrovnictví. Zatím jsme nevyhlásili výběrové řízení na pracovní místo referenta
sociálních věcí, kde pracovní náplní bude výkon opatrovníka.
Pan Kolompár – Dostal jsem dotaz od občana ohledně romských obyvatel z vyhořelého
domu. Nyní jsou ubytováni v objektu na Štefánikově ulici a od občanů přicházejí obavy,
že bude v ulici narušený klid.
Pan starosta – Majitelé vyhořelé nemovitosti se zřekli, pro tyto osoby, zabezpečit ubytování.
Město Jiříkov jim poskytlo dočasné přístřeší, a to na 1 měsíc s tím, že si během toho měsíce
musejí najít své vlastní ubytování. Taktéž se mohou přihlásit do výběrového řízení v rámci
obsazení volných bytů poskytovaných od města.
Pan Kolompár – Přednáším stížnost pana R., na zvýšenou komunikaci, která se zvedá a s tím
související problémy při výjezdu automobilem od jejich nemovitosti.
Pan starosta – K drobné provozovně jezdí technika, řidičům tedy řekneme, aby jezdili spodem
z Moskevské ulice.
Pan Bc. Stredák – Především jde o občany, kteří si zkracují průjezdnost kolem drobné
provozovny, místo toho, aby jeli po hlavní komunikaci přes křižovatku kolem základní školy.
Pan Havlůj – Sraz Pětiměstí měl být v letošním roce v Jiříkově a tak se ptám, proč se dělá
ve Šluknově?
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Pan starosta – Tento sraz se nikdy nedělá v Jiříkově. Tato věc se týká pochodu Pětiměstí, který
bude v Jiříkově dne 24.09.2017.
Pan Wittgruber – Máme tady v Jiříkově 3 významné chráněné krajinné prvky. Měl by se tomu
dát nějaký řád, aby např. auta nestály, kde se jim zachce. V tomto případě brát ohledy
na vyřezávání stromů atd. a po té vysázet nové stromy.
Pan starosta – V případě kácení nebo prořezu stromů máme dendrologa pana Frimla, který
posuzuje stromy vhodné ke kácení.
Pan Wittgruber – V jakém stádiu je projekt dětského hřiště v Tylově ulici?
Pan Sabo – Jednalo se se SčVK a do dnešního dne není dořešeno odvodnění.
Pan Wittgruber – Upozorňuji na padající balkon u chráněné památky v Tylově ulici
u městského domu.
Pan starosta – O této věci víme a řeší ji pan Bc. Stredák s panem J. na základě posouzení
státní památkové péče.
Pan Kolompár – Zarostlý pozemek podél Filipovské ulice, kde je majitelkou paní Š., brání
výhledu při vjezdu na hlavní silnici.
Pan starosta – Paní Ing. Lipská s paní Havlovou se na tento problém podívají.
Pan Havlůj – Skládka je ve špatném stavu, kde je asfalt – je odvezen?, betonové trubky
a velké množství materiálu po demolici besedy. Dle rozpisu a zadávací dokumentace má být
tento materiál minimálně roztříděný.
Pan Sabo – Jedná se o asfalt po realizaci kanalizace, ano máte pravdu asfalt tam stále je.
Pan Bartoš je o tom informován a budeme to s nim řešit 08.06.2017, kde budeme požadovat,
aby asfalt odstranili.
Pan starosta - Dne 08.06.2017 v 9:00 hod. budeme mít jednání se SčVK ohledně stavu
komunikací. Můžete na toto jednání přijít.
Pan Sabo - V zadávací dokumentaci není uvedeno, že by se tento materiál měl roztřídit
na tři frakce. Píše se zde pouze, že suť bude rozdrcena a rozdrcený materiál bude deponován
na zřízené zavážce.

10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 18. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:48 hodin.
V Jiříkově dne 06. 06. 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 18. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 30. května 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 nemovitostí
b) záměr směny nemovitostí
c) prodej nemovitostí
5. Usnesení z 19. a 20. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova
6. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2016
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2017 a mezitímní účetní
závěrka za I. čtvrtletí 2017
b) dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 10456/16/LCD
c) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
d) dotace ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov
e) dotace TJ SPARTAK Jiříkov, z.s.
f) rozpočtové opatření č. 5/2017 Města Jiříkova
8. Různé
a) nové rozhodnutí o poskytnutí dotace
b) informace o projednání řešení prodloužení vodovodního řadu v ul. Dvořákova
a řešení kanalizačního řadu v ul. Kutnohorská a Pražská
c) obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2017, o regulaci hlučné zábavní
pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk
a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu
d) pořízení herních prvků na zahradu mateřské školy
e) darovací smlouva
f) nabídka na komplexní informační systém Usnesení.cz
g) informace o činnosti rady města
h) nabídka SBDO Průkopník
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
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Usnesení č. 356/2017
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 357/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 3916/4
(vodní plocha) o výměře 9 m2, p.p.č. 5949/6 (vodní plocha) o výměře 56 m2, p.p.č. 5949/7
(vodní plocha) o výměře 17 m2, p.p.č. 5954/3 (vodní plocha) o výměře 48 m2, p.p.č. 3031/5
(vodní plocha) o výměře 68 m2, p.p.č. 3031/6 (vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3032/2
(vodní plocha) o výměře 31 m2, p.p.č. 3177/4 (vodní plocha) o výměře 39 m2, p.p.č. 4809/3
(vodní plocha) o výměře 72 m2, p.p.č. 5944/71 (vodní plocha) o výměře 35 m2, p.p.č. 5944/72
(vodní plocha) o výměře 117 m2, p.p.č. 5948/2 (vodní plocha) o výměře 5 m2, p.p.č. 5948/3
(vodní plocha) o výměře 85 m2, p.p.č. 5948/4 (vodní plocha) o výměře 20 m2, p.p.č. 5949/4
(vodní plocha) o výměře 34 m2, p.p.č. 5949/5 (vodní plocha) o výměře 13 m2, p.p.č. 3598/3
(vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3699/5 (vodní plocha) o výměře 23 m2, p.p.č. 3700/3
(vodní plocha) o výměře 57 m2, p.p.č. 5949/8 (vodní plocha) o výměře 3 m2, p.p.č. 5951/2
(vodní plocha) o výměře 60 m2, p.p.č. 5952/2 (vodní plocha) o výměře 54 m2, p.p.č. 5953/4
(vodní plocha) o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle znaleckého posudku
č. 5684-05-7B/17.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova,
a to p.p.č. 3916/4 (vodní plocha) o výměře 9 m2, p.p.č. 5949/6 (vodní plocha) o výměře
56 m2, p.p.č. 5949/7 (vodní plocha) o výměře 17 m2, p.p.č. 5954/3 (vodní plocha) o výměře
48 m2, p.p.č. 3031/5 (vodní plocha) o výměře 68 m2, p.p.č. 3031/6 (vodní plocha) o výměře
22 m2, p.p.č. 3032/2 (vodní plocha) o výměře 31 m2, p.p.č. 3177/4 (vodní plocha) o výměře
39 m2, p.p.č. 4809/3 (vodní plocha) o výměře 72 m2, p.p.č. 5944/71 (vodní plocha) o výměře
35 m2, p.p.č. 5944/72 (vodní plocha) o výměře 117 m2, p.p.č. 5948/2 (vodní plocha) o výměře
5 m2, p.p.č. 5948/3 (vodní plocha) o výměře 85 m2, p.p.č. 5948/4 (vodní plocha) o výměře
20 m2, p.p.č. 5949/4 (vodní plocha) o výměře 34 m2, p.p.č. 5949/5 (vodní plocha) o výměře
13 m2, p.p.č. 3598/3 (vodní plocha) o výměře 22 m2, p.p.č. 3699/5 (vodní plocha) o výměře
23 m2, p.p.č. 3700/3 (vodní plocha) o výměře 57 m2, p.p.č. 5949/8 (vodní plocha) o výměře
3 m2, p.p.č. 5951/2 (vodní plocha) o výměře 60 m2, p.p.č. 5952/2 (vodní plocha) o výměře
54 m2, p.p.č. 5953/4 (vodní plocha) o výměře 2 m2 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu dle znaleckého
posudku č. 5684-05-7B/17.
Usnesení č. 358/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 508 m2, části p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 49 m2, části
p.p.č. 5819 (zahrada) o výměře 37 m2, dle GOP č.1498-3/2017 vše v k.ú. Jiříkov.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 508 m2, části p.p.č. 577/1 (zahrada) o výměře 49 m2, části
p.p.č. 5819 (zahrada) o výměře 37 m2, dle GOP č. 1498-3/2017 vše v k.ú. Jiříkov, za cenu
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 359/2017
1. ZM projednalo záměr směny nemovitostí, a to části p.p.č. 6070 (ostatní plocha) o výměře
77 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1496-1/2017, která je zapsána 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 p.p.č. 6626 (ostatní plocha)
o výměře 22 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 762 u Katastrálního
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úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů
M. a J. H.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr směny nemovitostí, a to části p.p.č. 6070 (ostatní plocha)
o výměře 77 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1496-1/2017, která je zapsána 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 p.p.č. 6626 (ostatní plocha)
o výměře 22 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví č. 762 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů
M. a J. H. Směna pozemků je bez doplatku.
Usnesení č. 360/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti 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 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP
č. 1064-21/2008, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkova č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům D. a M. M., 460 06
Liberec VI - Rochlice, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 89.880,- 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. 361/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 756/2 (trvalý
travní porost) o výměře 51 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1478-74/2016, která je zapsána
na listu vlastnictví Města Jiříkova č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, paní Z. B., 149 00 Praha 4 a paní S. P., 182 00 Praha 8, za cenu
a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 6.120,- 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. 362/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5205/1
(ostatní plocha) o výměře 101 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č.255-22/2017, která je
zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkova č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, manželům Z. a L. K., 407 53 Jiříkov, za cenu
a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 17.520,- 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.
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Usnesení č. 363/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 19. zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 10. 05. 2017.
2. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 20. zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 22. 05. 2017.
Usnesení č. 364/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2016 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2016 a projednání
Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Jiříkova za rok 2016 a uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
2. ZM rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2016 ve výši
2.822.639,82 Kč převést do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně
i v roce 2017.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést převod částky ve výši
2.822.639,82 Kč z běžného účtu města do rezervního fondu v termínu do 30. 06. 2017.
Usnesení č. 365/2017
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2017:
a) příjmy ve výši 27.071.591,94 Kč, výdaje ve výši 23.805.250,16 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 3.266.341,78 Kč,
b) výnosy ve výši 25.467.258,03 Kč, náklady ve výši 15.650.044,36 Kč, výsledek
hospodaření běžného účetního období 9.817.213,67 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2017, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha a rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období
3/2017 schválit.
Usnesení č. 366/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí Žádost pro klienty komunální sféry na změnu
smluvních podmínek úvěrové smlouvy č. 10456/16/LCD ze dne 12. 04. 2017.
2. ZM schvaluje Žádost pro klienty komunální sféry na změnu smluvních podmínek úvěrové
smlouvy č. 10456/16/LCD ze dne 12. 04. 2017.
3. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Dodatku č. 2 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:
a) rekonstrukci bytů Čapkova č.p. 678,
b) výstavba chodníku ul. Březinova,
c) výstavba domova důchodců – projektová dokumentace,
d) opravy komunikací,
e) rekonstrukce tělocvičny ZŠ a rekonstrukce ZŠ,
s prodloužením lhůty čerpání do 31. 12. 2018. Dle návrhu České spořitelny, a.s. zůstává
v platnosti termín první splátky jistiny v lednu 2018, při posunutí termínu první splátky jistiny
o jeden rok by došlo k nárůstu nákladů na úhradu úroků.
4. ZM schvaluje Dodatek č. 2 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:
a) rekonstrukci bytů Čapkova č.p. 678,
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b) výstavba chodníku ul. Březinova,
c) výstavba domova důchodců – projektová dokumentace,
d) opravy komunikací,
e) rekonstrukce tělocvičny ZŠ a rekonstrukce ZŠ,
s prodloužením lhůty čerpání do 31. 12. 2018, termín první splátky jistiny zůstává i nadále
v lednu 2018, při posunutí termínu první splátky jistiny o jeden rok by došlo k nárůstu
nákladů na úhradu úroků.
5. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 2 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:
a) rekonstrukci bytů Čapkova č.p. 678,
b) výstavba chodníku ul. Březinova,
c) výstavba domova důchodců – projektová dokumentace,
d) opravy komunikací,
e) rekonstrukce tělocvičny ZŠ a rekonstrukce ZŠ,
s prodloužením lhůty čerpání do 31. 12. 2018, termín první splátky jistiny zůstává i nadále
v lednu 2018, při posunutí termínu první splátky jistiny o jeden rok by došlo k nárůstu
nákladů na úhradu úroků.
6. ZM ukládá: starostovi města – Dodatek č. 2 smlouvy o úvěru č. 10456/16/LCD podepsat.
Usnesení č. 367/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku
zaměstnanosti ve výši 703.991,- Kč přijatou v období od 01. 03. 2017 do 31. 03. 2017.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec
poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
Usnesení č. 368/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov,
407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, zastoupeného předsedou Pavlem Kastlem, o poskytnutí dotace
v celkové výši 72.000,- Kč na materiálně technického vybavení klubu, z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2017.
2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov,
407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, zastoupeného předsedou Pavlem Kastlem, na rok 2017
v celkové výši 72.000,- Kč, a to na nákup výzbroje, výstroje a sportovního materiálu,
sportovních vzduchových pušek, sportovních malorážek, střeleckých rukavic, kabátů, kalhot
a bot, nákup diabol a nábojů, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
3. ZM bere na vědomí návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2017
uzavírané mezi Městem Jiříkov a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov,
407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, zastoupeného předsedou Pavlem Kastlem.
4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 9/2017 mezi Městem
Jiříkov a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 64676935.
5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
č. 9/2017 mezi Městem Jiříkov a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov,
407 53 Jiříkov, IČ: 64676935.
Usnesení č. 369/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská
1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ Michalem Majákem,
o poskytnutí další dotace v celkové výši 50.000,- Kč na zajištění činnosti členské základny při
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účasti v soutěžním ročníku 2017 fotbalových soutěží a pořádání tenisových turnajů pro děti,
fotbalová soutěž – cestovné, rozhodčí, ceny pro děti, sportovní vybavení pro děti, tenisové
turnaje – ceny pro děti, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
2. ZM rozhodlo poskytnout další dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,
407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ Michalem Majákem, ve výši
50.000,- Kč na zajištění činnosti členské základny při účasti v soutěžním ročníku 2017
fotbalových soutěží a pořádání tenisových turnajů pro děti, fotbalová soutěž – cestovné,
rozhodčí, ceny pro děti, sportovní vybavení pro děti, tenisové turnaje – ceny pro děti,
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
3. ZM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 1/2017 uzavíraného mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská
1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ Michalem Majákem.
4. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy 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 Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy
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. 370/2017
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 5/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 5/2017 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.
Usnesení č. 371/2017
ZM projednalo a bere na vědomí nové Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo:
117D081000012 na akci „Jiříkov, - demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 – hotel
Beseda“, se změnou dokončení akce do 31. 07. 2017.
Usnesení č. 372/2017
1. ZM bere na vědomí informaci o projednání řešení prodloužení vodovodního řadu
v ul. Dvořákova a řešení kanalizačního řadu v ul. Kutnohorská a Pražská se zástupci
SčVK a.s. Teplice a stanovisku k uvedeným záměrům ze dne 02. 05. 2017.
2. ZM rozhodlo v roce 2018 zahájit výstavbu vodovodní řadu k objektu č.p. 907,
ul. Dvořákova v Jiříkově, včetně připojení ostatních přilehlých objektů na vodovodní řad
a výstavbu financovat z rozpočtu Města Jiříkov.
3. ZM rozhodlo v roce 2018 zajistit realizační projekt + rozpočet + výkaz výměr na stavbu
vodovodního řadu k objektu č.p. 907 ul. Dvořákova v Jiříkově, včetně připojení ostatních
přilehlých objektů na vodovodní řad, a tento projekt předložit k odsouhlasení na SčVK a.s.
a SVS a.s.
4. ZM rozhodlo řešit výstavbu kanalizace a vodovodního řadu v ul. Kutnohorská, části
ul. Liberecká a části ul. Pražská včetně připojení všech přilehlých objektů v trase plánované
výstavby v roce 2019 s podmínkou, že na výstavbu kanalizace a vodovodního řadu budou
získány další finanční prostředky nad rámec rozpočtu města, a to finanční prostředky z dotací,
příspěvku SVS a.s.
5. ZM rozhodlo v roce 2018 zajistit realizační projekt + rozpočet + výkaz výměr na stavbu
kanalizace a vodovodního řadu v ul. Kutnohorská, části ul. Liberecká a části ul. Pražská
v Jiříkově, včetně připojení ostatních přilehlých objektů na kanalizaci a vodovodní řad, a tento
projekt předložit k odsouhlasení na SčVK a.s. a SVS a.s.
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Usnesení č. 373/2017
ZM projednalo a bere na vědomí Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2017,
o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících
hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu a rozhodlo vydat na základě
§ 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2017, o regulaci
hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů způsobujících hluk
a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu.
Usnesení č. 374/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost ředitelky Mateřské školy Jiříkov, Filipovská 686,
okres Děčín - příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, o pořízení nových herních
prvků na zahradu mateřské školy v ul. Filipovská z rozpočtu zřizovatele, důvodem je
neodpovídající technický stav dosavadních herních prvků a rizika úrazu dětí pohybujících
se na zahradě. Součástí žádosti je seznam výběru herních prvků včetně cenové kalkulace
za pořízení herních prvků, která je ve výši 284.242,- Kč, včetně DPH.
2. ZM rozhodlo o pořízení herních prvků na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, paní Lenky Majákové, z rozpočtu
Města Jiříkov na rok 2017, v celkové výši do 300.000,- Kč, včetně DPH.
3. ZM rozhodlo použít na nákup herních prvků rezervu kapitálových výdajů.
Usnesení č. 375/2017
1. ZM bere na vědomí Darovací smlouvu uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený panem Oldřichem Bubeníčkem,
hejtmanem Ústeckého kraje, IČ: 70892156 a Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města, IČ: 00261424 o poskytnutí
daru technického vybavení 1 kusu motorové stříkačky TOHATSU VE 1500 v částce
263.780,- Kč a 4 kusy dýchacích přístrojů Dräger PSS 400 v částce 159.996,- Kč, pro JSDH
Jiříkov v celkové částce 423.776,- Kč.
2. ZM rozhodlo uzavřít Darovací smlouvu mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený panem Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem
Ústeckého kraje, IČ: 70892156 a Městem Jiříkov se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,
zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města, IČ: 00261424 o poskytnutí daru
technického vybavení 1 kusu motorové stříkačky TOHATSU VE 1500 v částce 263.780,- Kč
a 4 kusy dýchacích přístrojů Dräger PSS 400 v částce 159.996,- Kč, pro JSDH Jiříkov
v celkové částce 423.776,- Kč.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Darovací smlouvu mezi Ústeckým krajem
a Městem Jiříkov o poskytnutí daru technického vybavení pro JSDH Jiříkov v celkové částce
423.776,- Kč.
Usnesení č. 376/2017
1. ZM projednalo nabídku společnosti NETsecurity, s.r.o., Třebízského 282, 252 63
Roztoky, na komplexní informační systém Usnesení.cz, pro zjednodušení přípravy materiálů
pro jednání zastupitelstva.
2. ZM rozhodlo nepřijmout nabídku společnosti NETsecurity, s.r.o., Třebízského 282,
252 63 Roztoky, na komplexní informační systém Usnesení.cz, pro zjednodušení přípravy
materiálů pro jednání zastupitelstva.
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Usnesení č. 377/2017
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.
Usnesení č. 378/2017
1. ZM projednalo nabídku Stavebního bytového družstva občanů Průkopník, Štefánikova
454, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00041530, na prodej bývalého objektu plynové kotelny, za cenu
ve výši 700.000,- Kč, dle znaleckého posudku č. 111/003/2016 zpracovaného
Ing. Bc. Radkem Hamplem, Ph.D. ze dne 03. 10. 2016.
2. ZM rozhodlo nepřijmout nabídku Stavebního bytového družstva občanů Průkopník,
Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf, IČ: 00041530, na prodej bývalého objektu plynové
kotelny, za cenu ve výši 700.000,- Kč, dle znaleckého posudku č. 111/003/2016
zpracovaného Ing. Bc. Radkem Hamplem, Ph.D. ze dne 03. 10. 2016.
3. ZM ukládá: starostovi města – jednat s SBDO Průkopník o snížení kupní ceny.
Ověřovatelé usnesení:

.……………………………..
p. Miroslav Horák

……………………………..
p. Vlastimil Havlůj

V Jiříkově dne 06. 06. 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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