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 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova
konaného dne 31. října 2017
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
……………………………..
Mgr. Bc. Vladimír Šamša

……………………….…….
p. Gejza Kolompár

Zasedání se zúčastnilo 10 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 20. zasedání zastupitelstva města. V době
zahájení bylo přítomno 9 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: Pan Ing. Jindřich Jurajda
hlasování = 9 pro
člen: Pan Miroslav Horák
hlasování = 9 pro
člen: Pan Ondřej Pernica
hlasování = 8 pro, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Mgr. Bc. Vladimír
Šamša a pan Gejza Kolompár, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.
Starosta města seznámil členy zastupitelstva s navrženým programem a následně dal hlasovat
o navrženém programu 20. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.
hlasování = 9 pro
V 16:13 hodin se dostavil na 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova pan Petr Dufek.
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: 15. ZM: usn. č. 283/2016 – trvá (Smlouva odeslána firmě EWM.
Dle sdělení zástupců firmy EWM nedostali souhlas banky se směnou nemovitostí. Usnesení
bude revokováno na příštím zasedání ZM. Dále bude jednáno o prodeji a koupi pozemků.),
17. ZM: usn. č. 334/2017 – trvá (Smlouva zatím nebyla uzavřena.), 18. ZM: usn. č. 360/2017
– trvá (Smlouva nebyla zapsána do katastru nemovitostí. Musí se upravit geometrický plán
dle nové katastrální vyhlášky. Po opravě GOP bude znovu projednáno v ZM.), usn. č. 372/2017
– trvá (Zpracování projektové dokumentace bylo naplánováno do rozpočtu na rok 2018.),
19. ZM: usn. č. 380/2017 - splněno, usn. č. 381/2017 - splněno, usn. č. 382/2017 - splněno,
usn. č. 383/2017 - splněno, usn. č. 384/2017 – splněno, usn. č. 385/2017 - splněno,
usn. č. 386/2017 - splněno, usn. č. 387/2017 – splněno, usn. č. 388/2017 - splněno,
usn. č. 389/2017 - splněno, usn. č. 390/2017 – splněno, usn. č. 391/2017 - splněno,
usn. č. 392/2017 – trvá (Směnnou smlouvu zpracovává právní zástupce manželů H.),
usn. č. 403/2017 – trvá (Na Severočeskou vodárenskou společnost, a.s. Teplice, byl zaslán
výpis z usnesení ZM, čeká se na prodloužení smluv + dokladů o provozuschopném stavu
kanalizace.), usn. č. 404/2017 - splněno, usn. č. 405/2017 - splněno
Finanční záležitosti: 19. ZM: usn. č. 393/2017 - splněno, usn. č. 394/2017 - splněno,
usn. č. 395/2017 - splněno, usn. č. 396/2017 - splněno, usn. č. 397/2017 – splněno,
usn. č. 398/2017 - splněno, usn. č. 399/2017 - splněno, usn. č. 400/2017 – splněno,
usn. č. 401/2017 – splněno
Různé: 19. ZM: usn. č. 406/2017 – splněno, usn. č. 408/2017 – splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 409/2017
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 10 pro
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3. Dotazy a připomínky občanů
Do tohoto bodu se nikdo nepřihlásil.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměr prodeje nemovitostí
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo předložil zastupitelstvu
města záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova. Jedná se o prodej části
p.p.č. 6236. Na části tohoto pozemku stojí přístavba, kterou žadatel potřebuje zkolaudovat
a musí narovnat vlastnické vztahy. Proto byla p.p.č. 6236 rozdělena tak, aby došlo k narovnání
vlastnické hranice v terénu. Komise výstavby a životního prostředí a Finanční výbor prodej
doporučují. Zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti bylo
schváleno v zastupitelstvu města. Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 410/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 6236 (ostatní plocha) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1513-96/2017, 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. 6236 (ostatní plocha) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1513-96/2017, za cenu
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 10 pro
Pan Sabo přednesl zastupitelům města záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova.
Žadatelka při rekonstrukci potoka přenechala pozemky na nové koryto s tím, že jí Město Jiříkov
prodá pozemky vedle domu, o stejné výměře a za stejnou cenu, za kterou pozemky prodala
Povodí Ohře s.p. Tuto dohodu již při stavbě potoka projednávaly orgány města s tím, že
výměna pozemků bude řešena po kolaudaci potoka. Z tohoto důvodu byl vypracován
geometrický plán na oddělení části p.p.č. 1583/1 v k.ú. Jiříkov, na výměru, která byla žadatelce
zabrána potokem za kupní cenu 7.920,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že pozemky
žadatelce poskytnuté, při regulaci Jiříkovského potoka, byly vykoupeny za celkovou cenu
7.920,- Kč a za stejnou cenu Město Jiříkov prodává žadatelce náhradní pozemky. Komise
výstavby a životního prostředí spolu s Finančním výborem prodej doporučují. Zadání
zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti bylo schváleno v zastupitelstvu
města.
Pan Kolompár – Dochází k záměně pozemků a v současnosti je stanovena nějaká cena.
V minulosti tady byly nějaké precedenty, proto si nemyslím, že by to mělo tak lehce
proběhnout.
Pan starosta – K tomuto je z dřívější doby zápis a to, že se to dotáhlo do této fáze až dnes, není
chyba úředníků.
Paní Havlová - Jednalo se o usnesení rady města, dohledali jsme zápis, který byl dochován
ve spisovně. V kupní smlouvě bude popsáno, z jakého důvodu je odchylka od ceny obvyklé
a také v usnesení ze zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města po krátké diskuzi přijalo usnesení:
Usnesení č. 411/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 1583/1 (trvalý travní porost) o výměře 283 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1514-97/2017,
za dohodnutou cenu 7.920,- Kč.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 1583/1 (trvalý travní porost) o výměře 283 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1514-97/2017,

3

za dohodnutou cenu 7.920,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že kupující prodal
za tuto cenu své pozemky o stejné výměře při stavbě „Regulace Jiříkovského potoka – I.etapa“.
hlasování = 10 pro
Dále pan Sabo projednal se zastupitelstvem města záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví
Města Jiříkova. Žadatelé si podali žádost o odkup části p.p.č. 1753/1 na stavbu rodinného domu.
Pozemek je určen dle územního plánu na stavbu rodinného domu, byl geometricky zaměřen
a rozdělen. Z důvodu získání hypotečního úvěru, žádají žadatelé o koupi pozemku do svého
vlastnictví za podmínek podpisu směnky. Komise výstavby a životního prostředí a Finanční
výbor prodej doporučují. Zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
nemovitosti bylo schváleno v zastupitelstvu města. Zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 412/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, to části
p.p.č. 1753/1 (ostatní plocha) o výměře 1022 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1524-153/2017,
na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1.,
tj. celkem 7.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 1753/1 (ostatní plocha) o výměře 1022 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1524-153/2017,
na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1,
tj. celkem 7.920,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.
Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví
a nezkolauduje rodinný dům.
hlasování = 10 pro
b) prodej nemovitostí
Pan Sabo předložil zastupitelům města prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. Jedná
se o prodej p.p.č. 6127/1, 6127/3 a 6126 vše v k.ú. Jiříkov. Pozemky slouží jako přístupové
cesty k lesním pozemkům, které jsou ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. Zastupitelstvo města Jiříkova,
na svém zasedání dne 29. 08. 2017, schválilo záměr prodeje výše uvedených pozemků, za cenu
dle znaleckého posudku č.3988-015/2017, který nechaly vypracovat Lesy ČR, s.p. Výsledná
cena prodávaných pozemků, dle tohoto znaleckého posudku, činí 363.000,- Kč. Lesy ČR, s.p.
mohou nakupovat nemovitosti maximálně do výše ceny v čase a místě obvyklé. Komise
výstavby a životního prostředí a Finanční výbor prodej doporučují. Záměr prodeje nemovitostí
byl schválen v zastupitelstvu města dne 29. 08. 2017 a vyvěšen na úřední desce
od 11. 09. 2017. Rada města doporučuje prodej nemovitostí. Následně zastupitelstvo města
přijalo usnesení:
Usnesení č. 413/2017
1. ZM projednalo prodej 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
Lesům České republiky, státní podnik, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové,
za cenu dle znaleckého posudku č.3988 – 015/2017, tj. celkem 363.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
Lesům České republiky, státní podnik, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové,
za cenu dle znaleckého posudku č.3988 – 015/2017, tj. celkem 363.000,- Kč.
3. ZM ukládá:
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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 ve vlastnictví Města Jiříkova.
Jedná se o prodej části p.p.č. 2758/2 o výměře cca 350 m2 na Rumburské ulici. Na prodej
pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě do doby vybudování stavby
„Smíšená stezka pro pěší a cyklisty – Rumburská – I.etapa“. Komise výstavby a životního
prostředí spolu s Finančním výborem prodej doporučují. Záměr prodeje nemovitosti byl
schválen na zastupitelstvu města dne 29. 08. 2017 a vyvěšen na úřední desce od 11. 09. 2017.
Rada města doporučuje prodej nemovitosti. Zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 414/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2758/2
(zahrada) o výměře cca 350 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, p. J. B.,
407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady. Na
prodej pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě do doby kolaudace stavby
„Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I.etapa“.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2758/2
(zahrada) o výměře cca 350 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, p. J. B.,
407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady. Na
prodej pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě do doby kolaudace stavby
„Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I.etapa“.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat smlouvu o budoucí kupní smlouvě na
prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitosti podepsat.
hlasování = 10 pro
Pan Sabo projednal se zastupiteli města prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova. Jedná
se o prodej p.p.č. 4964 o výměře 126 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, kdy pozemek navazuje na
pozemky žadatele. Komise výstavby a životního prostředí a Finanční výbor prodej doporučují.
Záměr prodeje nemovitosti byl schválen v zastupitelstvu města dne 29. 08. 2017 a vyvěšen na
úřední desce od 11. 09. 2017. Rada města doporučuje prodej nemovitosti. K tomuto bodu
zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 415/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4964 (trvalý
travní porost) o výměře 126 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
p. M. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 15.120,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4964 (trvalý travní
porost) o výměře 126 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
p. M. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 15.120,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova,
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b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.

hlasování = 10 pro

Dalším bodem, který předložil pan Sabo zastupitelstvu města, byl prodej nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova. Jedná se o prodej p.p.č. 6551/36 o výměře 24 m2 v k.ú. Jiříkov,
který navazuje na pozemky žadatele. Tento pozemek vznikl při regulaci potoka. Komise
výstavby a životního prostředí spolu s Finančním výborem prodej doporučují. Záměr prodeje
nemovitosti byl schválen na zastupitelstvu města dne 29. 08. 2017 a vyvěšen na úřední desce
od 11. 09. 2017. Rada města doporučuje prodej nemovitosti. Zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 416/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6551/36 (ostatní
plocha) o výměře 24 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, p. Z. L., Kypr,
za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem
2.880,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6551/36 (ostatní
plocha) o výměře 24 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, p. Z. L., Kypr, za cenu
a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 2.880,- 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
c) odkup nemovitosti – části pozemkové parcely v k.ú. Filipov u Jiříkova
Pan Sabo přednesl zastupitelům města odkup nemovitosti. Prodávající vlastní pozemkovou
parcelu č. 5099/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova, na které leží část komunikace. Další část této parcely
sousedí s ulicí Pohraniční a na tomto pozemku leží vedení splaškové kanalizace. Prodávající
tyto části pozemku nabízí k odprodeji do vlastnictví Města Jiříkov, za cenu 120,- Kč/m2. Město
Jiříkov zajistilo vypracování geometrického plánu. Odkupem pozemku dojde k narovnání
vlastnictví v této lokalitě. Komise výstavby a životního prostředí a Finanční výbor odkup
pozemku doporučují. Zadání podkladů k odkupu nemovitosti bylo schváleno na jednání
zastupitelstva města dne 07. 06. 2016. Rada města odkup nemovitosti doporučuje.
Zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 417/2017
1. ZM projednalo odkup nemovitosti, a to části p.p.č. 5099/1 (trvalý travní porost) o celkové
výměře 687 m2 v k.ú.Filipov u Jiříkova, dle GOP č.247-89/2016, která je zapsána na listu
vlastnictví č. 979 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve
vlastnictví manželů I. a L. M., 407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo odkoupit část p.p.č. 5099/1 (trvalý travní porost) o celkové výměře 687 m2
v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č.247-89/2016, která je zapsána na listu vlastnictví č. 979
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů
I. a L. M., 407 53 Jiříkov, za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 82.440,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitosti,
b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitosti podepsat.
hlasování = 10 pro
d) odkup nemovitosti - vodní nádrže Nový rybník - Jiříkov
Dále pan Sabo projednal se zastupitelstvem města odkup nemovitosti, kdy Povodí Ohře s.p.,
plánuje převod vodní nádrže Nový rybník - Jiříkov na nového vlastníka a proto potřebují
vyrovnat majetkové vztahy k pozemků u vodní nádrže. Komunikace přes hráz je ve vlastnictví
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Města Jiříkova. Dne 18. 10. 2017 proběhla schůzka se zástupci Povodí Ohře s.p., kde bylo
konstatováno, že jsou možné tři varianty:
1) Město Jiříkov prodá Povodí Ohře s.p. komunikaci
2) Povodí Ohře s.p. prodá Městu Jiříkov vodní nádrž s přilehlými pozemky
3) Povodí Ohře s.p. převede vodní nádrž Městu Jiříkov bezúplatně
Nový rybník je součástí kaskády rybníků (Duhák – Nový rybník – Ostrovák), které slouží jako
současná protipovodňová ochrana. Z tohoto důvodu je vhodné, aby vodní nádrž nepřešla do
soukromého vlastnictví jiné osoby. Komise výstavby a životního prostředí spolu s Finančním
výborem doporučuje jednat o bezúplatném převodu nemovitosti.
Pan Ing. Hase – Oba rybníky, a to rybník předtím a rybník zatím, jsou v majetku Města Jiříkov
a je tedy logické převzít tento do našeho vlastnictví, aby to byla jedna soustava.
Pan Dufek – V jakém stavu je tento rybník? Budeme do toho muset okamžitě investovat
finanční prostředky?
Pan starosta – Ne, rybník se vybudoval v rámci meliorací a nebylo potřeba do něj investovat
velké peníze, jednalo se jen o jednotky tisíců, kdy se dělala úprava nebo nátěr zábradlí atd.
Po krátké diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 418/2017
1. ZM projednalo nabídku na převod vodní nádrže Nový rybník – Jiříkov s přilehlými
pozemky, a tuto nabídku bere na vědomí.
2. ZM ukládá: starostovi města - zahájit jednání s Povodím Ohře s.p. o bezúplatném převodu.
hlasování = 10 pro
e) žádost o snížení kupní ceny
Vedoucí odboru místního a bytového hospodářství pan Bc. Petr Stredák předložil zastupitelům
města žádost o snížení kupní ceny nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova. Na základě
původní žádosti o odkup nemovitosti byl projednán a zveřejněn záměr prodeje nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2,
jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.e. 19 v k.ú Jiříkov, za cenu ve výši
1.525.880,- Kč, dle znaleckého posudku. Dne 16. 06. 2017 Město obdrželo žádost o snížení
prodejní ceny na částku 250.000,- Kč až 400.000,- Kč, z důvodu odpovídajícího opotřebení
nemovitosti a jejímu zchátrání, případně žádost o vypracování nového znaleckého posudku
nemovitosti. Rada města doporučuje zastupitelstvu města trvat na původním zveřejněném
záměru prodeje nemovitosti. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města cenu k jednání
o prodeji ve výši 850.000,- Kč. Komise místního a bytového hospodářství trvá na původním
návrhu a ceně, dle znaleckého posudku, jelikož žadatel nepředložil podrobný podnikatelský
záměr. Komise výstavby a životního prostředí nedoporučuje snížení prodejní ceny ani
vypracování nového znaleckého posudku.
Pan Dvořák – Žadatel nepředložil k upřesnění podrobný podnikatelský záměr, který komise
požadovala.
Po krátké diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 419/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost p. Z. L., Kypr, na snížení kupní ceny nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2,
jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.e. 19 v k.ú Jiříkov, na částku 250.000,- Kč až
400.000,- Kč, z důvodu odpovídajícího opotřebení nebo jejího zchátrání, případně žádost o
zpracování nového znaleckého posudku.
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2. ZM rozhodlo trvat na původním zveřejněném záměru prodeje nemovitosti ve vlastnictví
Města Jiříkova, a to st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, jejíž součástí
je stavba občanského vybavení č.e. 19 v k.ú Jiříkov, za cenu ve výši 1.525.880,- Kč, dle
znaleckého posudku č. 5 212/134/2015 ze dne 09. 12. 2015.
hlasování = 10 pro
f) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
Pan Stredák přednesl zastupitelstvu města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru
prodeje nemovitosti, a to stavební parcely č. 1162/1, jejíž součástí je stavba rodinného domu
č.p. 678, ulice Čapkova v k.ú. Jiříkov, který je neobydlen. V domě jsou 2 byty, v 1. patře
se nachází byt o velikosti 1+2. V přízemí se nachází byt velikosti 1+3. Z důvodu velikosti bytu
v přízemí byla zpracována dokumentace na rozdělení tohoto bytu na 2 menší byty. Dle
položkového rozpočtu vychází rekonstrukce a rozdělení bytu v přízemí a nové opláštění domu
na 2.983.255,30 Kč. Na nemovitost byl v rove 2011 zpracován znalecký posudek, kdy tržní
cena nemovitosti byla odhadnuta na 750.000,- Kč. Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zadat zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje. Komise místního a bytového
hospodářství doporučuje odprodej z důvodu stavu nemovitosti a vysokých nákladů ne její
rekonstrukci. Komise výstavby a životního prostředí doporučuje neprodávat, využít dotaci na
opravy bytových domů. Finanční výbor doporučuje opětovný prodej nemovitosti.
Pan Kolompár – Podobně to dopadlo s nemovitostí p. B., kdy jste to prodali se slevou.
Pan starosta – Slevu jsme nedávali, nemovitost se prodala za plnou částku, ale bez pozemků.
Pan Havlůj – Stavební komise nedoporučila objekt prodat a cena na rekonstrukci, necelé
3.000.000,- Kč, je příliš vysoká. Rekonstrukce může být dražší, ale ne s takto vysokou cenou.
Nechal bych zpracovat položkový rozpočet.
Pan Sabo – Máme zpracovanou projektovou dokumentaci, kde je i položkový rozpočet. Může
se stát, že v rámci výběrového řízení může být cena nižší, ale také i vyšší. Cena je stanovená
podle rozpočtu, který je daný.
Pan Dvořák – Jaké jsou šance na dotační tituly na sociální bydlení?
Pan starosta – Jsou dotační tituly v rámci sociálních bytů, ale k tomu platí pravidlo „podpora
deminimis“, díky které bychom nemohli žádat o jiné dotační tituly. Dostali jsme nabídku
v rámci sociálních bytů od jedné firmy, kterou si pozveme, protože by pro nás zpracovali žádost,
včetně potřebných náležitostí, a to bezplatně.
Pan Kolompár – Mám výhrady proti prodeji. Město by mělo zvážit prodeje nemovitostí, protože
po té nebude možnost ovlivnit, kdo to do budoucna bude vlastnit.
Pan starosta – Měli bychom se zachovat jako správný hospodář.
Pan Pernica – Jsem proto, aby se objekt prodal, protože není tak velký a může si ho koupit
normální člověk, který v něm bude bydlet.
Pan Mgr. Bc. Šamša – Správný hospodář má hospodařit tak, aby neprodělal. Co se týká správy
bytů, není to záležitost výdělku. Nemovitost opravíme s nějakou hodnotou a budeme čekat
20 -30 let, než se to vrátí. Nemůžeme posuzovat, jestli se nám vynaložené prostředky za 5-6 let
vrátí. Buď chceme byty pro lidi opravit a nebo nemovitost odprodat.
Pan starosta – Jedná se o to, aby se vrátily vynaložené prostředky.
Pan Dvořák – Bylo by vhodné zaměřit se na baráky, které jsou obydlené lidmi a bydlení jim
zvelebovat, než investovat do nemovitosti, která je neobydlená.
Pan starosta – Podotýkám, že se jedná pouze o schválení přípravy podkladů ke zveřejnění
záměru, nikoli o prodej nemovitosti.
Pan starosta – Oznamuji vám, že jsme neuspěli v rámci dotace o domov seniorů, neboť neprošla
naše žádost. Zítra k tomuto máme jednání s firmou BKN, s panem ředitelem a zpracovatelem
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žádosti. Budeme vyhodnocovat, proč se tak stalo a bude na našem rozhodnutí, jestli jít dál,
jedná se o dalších 150.000.000,- Kč za tento objekt.
Po diskuzi dal pan starosta hlasovat o navrženém usnesení č. 420/2017 ve znění:
„1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh na zpracování podkladů ke zveřejnění záměru
prodeje stavební parcely č. 1162/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí je stavba
rodinného domu č.p. 678, ulice Čapkova v k.ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje stavební parcely
č. 1162/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 678, ulice
Čapkova v k.ú. Jiříkov.“
Vzhledem k tomu, že zastupitelé města hlasovali 7 pro, 2 proti, 1se zdržel, nebylo přijato žádné
usnesení.
5. Usnesení z 23. a 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelům města
usnesení z 23. zasedání finančního výboru ze dne 27. 09. 2017 a usnesení z 24. zasedání
finančního výboru ze dne 23. 10. 2017. K tomuto bodu zastupitelstvo města přijalo níže
uvedené usnesení:
Usnesení č. 420/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 23. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 27. 09. 2017.
2. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 23. 10. 2017.
hlasování = 10 pro
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) neinvestiční dotace na úhradu výdajů související s volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Paní Ing. Schovancová předložila zastupitelstvu města k projednání přijetí neinvestiční dotace
na úhradu výdajů související s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Finanční výbor projednal dne 23. 10. 2017 a doporučil přijmout. Následně zastupitelé města
přijali usnesení:
Usnesení č. 421/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem
Ústeckého kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky ve výši 78.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad
rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
hlasování = 10 pro
b) dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Dále paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům města přijetí poskytnuté neinvestiční
dotace na aktivní politiku zaměstnanosti. Finanční výbor projednal dne 23. 10. 2017
a doporučil přijmout. Rada města projednala dne 16. 10. 2017 a doporučila přijmout. K tomuto
bodu zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 422/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku
zaměstnanosti ve výši 651.295,- Kč, přijatou v období od 01. 07. 2017 do 30. 09. 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 = 10 pro
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c) dotace pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín příspěvková organizace
Paní Ing. Schovancová přednesla zastupitelstvu města přijetí dotace z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, která je určena pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola
Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, v roce 2017. Rada města
projednala dne 02. 10. 2017 a doporučila přijmout. Finanční výbor projednal dne 27. 09. 2017
a doporučil přijmout. Zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 423/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, která je určena pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace v roce 2017 ve výši 225.460,80 Kč.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková
organizace.
hlasování = 10 pro
d) dotace z dotačního programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji
2017“ pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
Další dotací, kterou paní Ing. Schovancová předložila zastupitelům města k přijetí,
je poskytnutá neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora vybraných sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2017“, ve výši 217.300,- Kč, pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. Rada města projednala dne 02. 10. 2017 a doporučila
přijmout. Finanční výbor projednal dne 27. 09. 2017 a doporučil přijmout. Následně
zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 424/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu
„Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“, ve výši 217.300,- Kč, pro
příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
hlasování = 10 pro
e) dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov
na rok 2017 určenou poskytovatelům sociálních služeb - dofinancování
Paní Ing. Schovancová přednesla zastupitelstvu města k projednání a přijetí další dotaci pro
Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, na rok 2017, určenou poskytovatelům
sociálních služeb - dofinancování. Rada města projednala dne 02. 10. 2017 a doporučila
přijmout. Finanční výbor projednal dne 27. 09. 2017 a doporučil přijmout. K tomuto bodu
zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 425/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutí dofinancování neinvestiční dotace na sociální
služby pro rok 2017 určené poskytovatelům sociálních služeb, na podporu poskytování
sociálních služeb na území Ústeckého kraje, ve výši 132.900,- Kč pro příspěvkovou organizaci
Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
hlasování = 10 pro
f) změna použití poskytnuté dotace
Dále paní Ing. Schovancová přednesla zastupitelům města žádost ČSS, z.s. – sportovně
střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, zastoupeného předsedou Pavlem Kastlem,
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o rozšíření předmětu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2017 ze dne 26. 09. 2017.
Rada města projednala dne 16. 10. 2017 a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne
23. 10. 2017 a doporučil schválit.
Pan Ing. Roland Hase upozornil zastupitele města, že má k projednávané věci vztah. Starosta
města odpověděl, že má i přes to možnost hlasovat.
Následně zastupitelstvo města přijalo usnesení:
Usnesení č. 426/2017
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 rozšíření předmětu
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2017 ze dne 26. 09. 2017 o položky:
- náklady na startovné členů ČSS, z.s. - sportovně střeleckého klubu Jiříkov,
- pořízení cen pro vítěze na soutěžích pořádaných ČSS, z.s. - sportovně střeleckým klubem
Jiříkov (4kola vzduchovkové Jiříkovské ligy, Velká cena Jiříkova, Novoroční cena Jiříkova
a Jiříkovský ležák).
2. ZM rozhodlo rozšířit předmět Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2017 spolku
ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, a to o položky:
- náklady na startovné členů ČSS, z.s. - sportovně střeleckého klubu Jiříkov,
- pořízení cen pro vítěze na soutěžích pořádaných ČSS, z.s. - sportovně střeleckým klubem
Jiříkov (4kola vzduchovkové Jiříkovské ligy, Velká cena Jiříkova, Novoroční cena Jiříkova
a Jiříkovský ležák).
3. ZM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 9/2017, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov,
407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, zastoupeným Pavlem Kastlem.
4. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy 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 Dodatek č. 1 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
g) rozpočtové opatření č. 13/2017 Města Jiříkova a převody finančních prostředků do fondu
rezerv
Posledním bodem, který paní Ing. Schovancová projednala se zastupitelstvem města, bylo
rozpočtové opatření č. 13/2017 a převody finančních prostředků do fondu rezerv. Rada města
projednala dne 02. 10. 2017 převod 3.000.000,- Kč a doporučila schválit. Finanční výbor
projednal dne 27. 09. 2017 převod 3.000.000,- Kč a doporučil schválit. Finanční výbor
projednal dne 23. 10. 2017 rozpočtové opatření č. 13/2017 a převod 1.600.000,- Kč
a doporučil schválit. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 427/2017
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 13/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 13/2017 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo převést uspořené finanční prostředky roku 2017 ze základního běžného účtu
do fondu rezerv ve výši 1.600.000,- Kč a převod provést do 31. 12. 2017.
Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2018 k případnému financování výdajů roku
2018.
3. ZM rozhodlo převést z důvodu vyššího inkasa příjmů v roce 2017 ze základního běžného
účtu do fondu rezerv jednorázově částku 3.000.000,- Kč a převod provést do 30. 11. 2017.

11

Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2018 k případnému financování výdajů roku
2018.
4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedené převody finančních
prostředků na účet fondu rezerv.
hlasování = 10 pro
Po projednání finančních záležitostí pan starosta pozval zastupitele města, na pracovní seminář
zastupitelstva města, k tvorbě rozpočtu na rok 2018 a střednědobému výhledu, který se
uskuteční dne 22. 11. 2017 od 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov.
7. Usnesení z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Vedoucí odboru vnitřní správy pan Bc. Jiří Semerád přednesl zastupitelům města usnesení
kontrolního výboru ze 13. zasedání konaného dne 23. 10. 2017. K tomuto bodu zastupitelstvo
města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 428/2017
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 23. 10. 2017.
hlasování = 10 pro
8. Různé
a) poskytování materiálů členům zastupitelstva města
Starosta města přednesl zastupitelstvu města k rozhodnutí, poskytování materiálů členům
zastupitelstva města, který zdůvodnil tím, že na posledním zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova, konaného dne 29. 08. 2017, byl vznesen požadavek zastupitele pana Vlastimila
Havlůje, o poskytování ekonomických podkladů o něco dříve. Na tomto zasedání sdělil, že
přijmeme opatření, které by umožňovalo poskytování ekonomických materiálů s dostatečným
předstihem. Následně byl upozorněn na platnost Jednacího řádu, který je platný
od 01. 02. 2015, který v čl. II stanoví, že pozvánka a materiály se odesílají alespoň 5 dní před
dnem zasedání. Pokud by zastupitelé trvali na zasílání ekonomických materiálů, dříve než je
stanoveno, je nutné změnit článek Jednacího řádu Zastupitelstva města Jiříkova. Již na
14. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, konaného dne 01. 11. 2016, zastupitelstvo města
hlasovalo o návrhu na prodloužení termínu k zasílání materiálů, na zasedání zastupitelstva, na
10 dní, které neprošlo. Rada města doporučuje ponechat dle platného jednacího řádu.
Pan Kolompár – Chtěl bych avizovat na všechny zastupitele, aby brali na zřetel, že chodíme do
práce a 5 dní je opravdu málo času na to, abych se dostal k určitým věcem v podkladech
a přeptal se zaměstnanců města. Bylo by vhodné prodloužit předávání podkladů alespoň
o 3 dny.
Pan starosta – Nejedná se o 5 dní, ale o 7 dní, kdy dostáváte podkladové materiály před konáním
zastupitelstva města.
Pan Havlůj – Jsem důchodce, čas mám, ale někdy také ne, termín je opravdu krátký. Mohla
by se udělat změna v jednacím řádu.
Pan starosta – Ve finančním výboru jsou zástupci stran a sdružení, kteří by vám informace měli
osvětlit a předat.
Pan Mgr. Bc. Šamša – Paní Ing. Schovancová by se mohla vyjádřit k tomu, jaký problém
by byl tento termín, např. o 3 dny, prodloužit.
Paní Ing. Schovancová – Zastupitelstvo města si zvolilo Finanční výbor, který to projednává
dříve a mělo by mu věřit v tom, co doporučuje. Záleží na tom, kdy zastupitelstvo zasedá, jestli
jednou za 3 měsíce nebo každý měsíc. Nemohu požadovat po Finančním výboru, aby se scházel
každý týden. Finanční výbor se schází maximálně 10 dní před konáním zastupitelstva, aby se
projednalo opravdu všechno, co jde na zastupitelstvo města.
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Po diskuzi zastupitelé města přijali usnesení:
Usnesení č. 429/2017
ZM rozhodlo o dodržování lhůt pro poskytování materiálů na zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova, dle platného Jednacího řádu Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 01. 02. 2015.
hlasování = 8 pro, 2 se zdrželi
b) informace o činnosti rady města
Pan starosta předložil zastupitelům města informace o činnosti rady města, a to ze 75. schůze
RM konané dne 21. 08. 2017, ze 76. schůze RM konané dne 04. 09. 2017, ze 77. schůze RM
konané dne 18. 09. 2017 a ze 78. schůze RM konané dne 02. 10. 2017. K tomuto bodu
zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 430/2017
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 = 8 pro, 2 se zdrželi
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Starosta seznámil zastupitele města se způsobem využití prodeje nemovitostí prostřednictvím
aukcí. Bez hlasování dali zastupitelé města souhlas, aby rada města pokračovala v jednání se
zástupci aukční společnosti.
Dále informoval zastupitele o jednání v rámci kruhové křižovatky u Základní školy Jiříkov,
které proběhlo na Krajském úřadě Ústeckého kraje ve středu 25. 10. 2017. Proběhne posouzení
dopravním auditorem, který zhodnotí stav této křižovatky, zda-li je tam kruhová křižovatka
vhodná nebo ne. Pokud ano, kraj křižovatku vybuduje.
Pan ing. Hase – Připravuje se novelizace vyhlášky o odpadech a kdy ji dostanou výbory
a komise k projednání?
Pan Sabo - Ano připravuje se novelizace vyhlášky o odpadech, která vám bude co nejdříve
odeslána, aby mohla být také projednána v rámci pracovního zastupitelstva.
Pan Mgr. Bc. Šamša – Jedná se o tom, jak to bude s odpady a skládkou v Rožanech?
Pan starosta – Komunální odpad se vozí do Volfartic. Připravuje se výběrové řízení na svoz
komunálního a tříděného odpadu v rámci Sdružení pro rozvoj Šluknovska. Nyní je to ve fázi
přípravy zadávací dokumentace a po té zastupitelstvo města, které to má ve své kompetenci,
bude projednávat uzavření smlouvy se svozovou firmou.
Pan Dvořák - Jak to vypadá s akcemi, na které se schvalují finanční prostředky z rozpočtu
města? Například rozhlas.
Pan starosta – Proběhlo výběrové řízení v rámci protipovodňových opatření, kdy rozhlas
připravuje firma Bártek Rozhlasy, s.r.o. S realizací by měla začít v měsíci listopadu 2017
a v příštím roce by akce měla být ukončena. Momentálně se dělá komunikace ve Filipově, která
se brousí a bude se pokládat asfalt. Kolem 20. dne v měsíci nastoupí firma na Svobodovu ulici.
Začíná se dělat chodník v Březinově ulici a také výměna oken ve školní jídelně a dalších
objektech města.
Pan Dvořák – Jak to vypadá s předáním komunikace v Čapkově ulici?
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Pan starosta – Proběhlo jednání s Eurovií, protože se zjistilo, že přípojky k nemovitostem jsou
udělány jinde, než v rámci projektu, kdy jsme to rozporovali. Z jednání byl sepsán zápis, na
který nereagovali. Na poradě bylo domluveno, že zápis přepošleme na SVS a.s. s dotazem, jak
to bude s povrchy komunikací. Dokud nebudou komunikace ve stavu, ve kterém
si představujeme, tak nebudeme platit. Toto akceptovali a přislíbili soudního znalce, ale dodnes
soudní znalec nepřišel.
Pan Kolompár – Nedávná havárie s vodou a s tím spojené náhradní zásobování vody. Určit
nějaké stanoviště, kde tento automobil zastaví a nějaký čas setrvá, aby si lidé k tomuto
stanovišti stihli přijít pro vodu.
Pan místostarosta – Tuto problematiku jsme řešili a projednávali s panem tajemníkem a máme
připraven plán se stanovišti, pro celý Jiříkov a Filipov.
Pan Mgr. Bc. Šamša – Lepší informovanost občanů.
Pan starosta – Součástí protipovodňových opatření je i rozesílání zpráv ve formě smsek, pokud
lidé poskytnou telefonní čísla svých mobilních operátorů.
Pan Havlůj - Kanalizace, ul. Dvořákova. Při posledním čištění kanalizace, průměr 300 mm
z betonových trub, jsem měl možnost zhlédnout stav kanalizace průmyslovou kamerou. Tato
kanalizace byla postavena v roce 1932 – 4 a jsou do ní napojeny rodinné domky a panelový
dům č.p. 337 a 338. Před čištěním byla kanalizace zanešena ze tří čtvrtin profilu posypovým
materiálem, a to protože nejsou pravidelně čištěny uliční vpustě. Stav betonového potrubí není
dobrý, betonové roury vzhledem ke stáří jsou místy popraskány. Bude nutné provést výměnu
tzn. naplánovat opravu. Záznamy průmyslové kamery jsou uloženy na SčVK, a.s. Varnsdorf,
lze si je tam nechat zkopírovat na nosič dat a následně prohlédnout. Žádám o písemné sdělení,
kdy byly uliční vpustě ve Svobodově a v Březinově ulici čištěny a vzhledem k tomu, že uliční
vpustě (koše) jsou plné posypového materiálu, žádám o sdělení termínu dalšího čištění.
Pan starosta - Pokud se jedná o splaškovou kanalizaci, musí si to řešit SčVK a.s., je to v jejich
majetku.
Pan Bc. Stredák – Uliční vpustě čistíme průběžně. Pokud je to kanalizace smíšená, tak je ve
vlastnictví SčVK, a.s. Město Jiříkov vlastní pouze dešťové kanalizace.
Pan Havlůj - Repase cisterny Tatra CAS 32, dle smlouvy o dílo podepsané 09. 06. 2017 s firmou
ZEKA, Slavičín, za cenu 1.669.800,-Kč včetně DPH, s termínem dokončení do 69 dnů tzn.
maximálně do 20. 08. 2017, při nedodržení bude účtováno penále ve výši 0,01%/den.
Na vícepráce byl schválen na schůzi rady města dne 16. 10. 2017 dodatek ke smlouvě o dílo,
který byl podepsán starostou města dne 18. 10. 2017. Tímto dodatkem došlo k navýšení ceny
o 283.485,- Kč. V dodatku není uvedeno prodloužení termínu a předání opravy. Faktura
za celkové práce, včetně dodatku, byla převzata Městským úřadem Jiříkov dne 23. 10. 2017,
na částku ve výši 1.953.285,- Kč.
Žádám o písemné sdělení:
 proč nebylo prodloužení termínu uvedeno v dodatku,
 proč nebyla proti firmě uplatněna penalizace, když termín dokončení a předání byl
prodloužen o 55 dní,
 proč nebyl dodatek projednán a podepsán, když byly zjištěny vícepráce,
 proč byl dodatek uplatněn při předání a zaúčtování do konečné faktury dne 23. 10. 2017.
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Ve výběrovém řízení by měla firma počítat, na takovéto práce, s rezervou a uplatnit ji
ve smlouvě o dílo.
Pan starosta - Neovlivníme to, co zjistil zhotovitel v hasičském automobilu. Auto bylo tak
shnilé, že s tím měli vícepráce. Byli jsme se tam 2x osobně podívat a samozřejmě dodatek
navýšil základní cenu z 1.600.000,- Kč na 1.900.000,- Kč. Na repasi hasičského vozidla jsme
měli úvěr 2.000.000,- Kč a nepřekročili jsme to, co rozhodlo zastupitelstvo města. Vždy bylo
vše odsouhlaseno a zajištěno v dodatku. Dodatek byl uzavřen před převzetím vozidla.
Pan Havlůj - Zvýšený přechod pro chodce od školy ke školní jídelně. Při stavbě kanalizace bylo
slíbeno starostou města snížení tohoto přechodu, které by bylo provedeno v rámci stavby
kanalizace. Nyní jsou pouze osazeny dopravní značky a přechod je stále, pro veškerá vozidla,
nevyhovující. Žádám písemnou odpověď.
Pan starosta – Nechali jsme tento stav posoudit a odpovídá normě v rámci daného přechodu.
Pan Bc. Stredák – Nechali jsme zpracovat znalecký posudek, kde je přechod přeměřený
na 30ti kilometrovou rychlost a odpovídá všem normám.
Pan Havlůj - Plán investic Města Jiříkova na rok 2018. Žádám, aby byl projednán a schválen
zastupitelstvem města výběr staveb a pořadí jejich realizace.
Pan starosta – Bude se schvalovat v rámci rozpočtu na pracovním semináři zastupitelstva města.
Pan Havlůj - Opravit chodník v Moskevské ulici v úseku od parčíku do křižovatky
s Rumburskou ulicí. Obě strany chodníku jsou ve špatném stavu, nutno opravit jednu stranu
chodníku.
Pan starosta – Máme v plánu chodníky opravit. V rámci zednických prací doděláváme jiné
záležitosti, např. vnitřky bytů, abychom je mohli obsadit.
Pan starosta opětovně připomněl pracovní seminář zastupitelstva města, k tvorbě rozpočtu
na rok 2018 a střednědobému výhledu, který se uskuteční dne 22. 11. 2017, od 16:00 hodin,
v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov.
Pan starosta pozval zastupitele města na další zasedání Zastupitelstva města Jiříkov, které
je naplánováno na 12. 12. 2017, od 16:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov.
10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 20. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:05 hodin.

V Jiříkově dne 08. 11. 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 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 31. října 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) prodej nemovitostí
c) odkup nemovitosti – části pozemkové parcely v k.ú. Filipov u Jiříkova
d) odkup nemovitosti - vodní nádrže Nový rybník - Jiříkov
e) žádost o snížení kupní ceny
f) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
5. Usnesení z 23. a 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) neinvestiční dotace na úhradu výdajů související s volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
b) dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
c) dotace pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,
okres Děčín - příspěvková organizace
d) dotace z dotačního programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2017“ pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální
služby Jiříkov
e) dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální
služby Jiříkov na rok 2017 určenou poskytovatelům sociálních služeb dofinancování
f) změna použití poskytnuté dotace
g) rozpočtové opatření č. 13/2017 Města Jiříkova a převody finančních prostředků
do fondu rezerv
7. Usnesení z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
a) poskytování materiálů členům zastupitelstva města
b) informace o činnosti rady města
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr

========================================================
Usnesení č. 409/2017
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
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Usnesení č. 410/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 6236 (ostatní plocha) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1513-96/2017, 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. 6236 (ostatní plocha) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1513-96/2017, za cenu
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 411/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 1583/1 (trvalý travní porost) o výměře 283 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1514-97/2017,
za dohodnutou cenu 7.920,- Kč.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 1583/1 (trvalý travní porost) o výměře 283 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1514-97/2017,
za dohodnutou cenu 7.920,- Kč. Odchylka od ceny obvyklé je z důvodu, že kupující prodal
za tuto cenu své pozemky o stejné výměře při stavbě „Regulace Jiříkovského potoka – I.etapa“.
Usnesení č. 412/2017
1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, to části
p.p.č. 1753/1 (ostatní plocha) o výměře 1022 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č.1524-153/2017,
na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1.,
tj. celkem 7.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části
p.p.č. 1753/1 (ostatní plocha) o výměře 1022 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1524-153/2017,
na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1,
tj. celkem 7.920,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.
Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví
a nezkolauduje rodinný dům.
Usnesení č. 413/2017
1. ZM projednalo prodej 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
Lesům České republiky, státní podnik, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové,
za cenu dle znaleckého posudku č.3988 – 015/2017, tj. celkem 363.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti 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, které jsou zapsány na listu vlastnictví
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
Lesům České republiky, státní podnik, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové,
za cenu dle znaleckého posudku č.3988 – 015/2017, tj. celkem 363.000,- 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. 414/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2758/2
(zahrada) o výměře cca 350 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
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č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, p. J. B.,
407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě do doby kolaudace
stavby „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I.etapa“.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2758/2
(zahrada) o výměře cca 350 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, p. J. B.,
407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě do doby kolaudace
stavby „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I.etapa“.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat smlouvu o budoucí kupní smlouvě na
prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova,
b) starostovi města – smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitosti podepsat.
Usnesení č. 415/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4964 (trvalý
travní porost) o výměře 126 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
p. M. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 15.120,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4964 (trvalý travní
porost) o výměře 126 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
p. M. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 15.120,- 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. 416/2017
1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6551/36 (ostatní
plocha) o výměře 24 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, p. Z. L., Kypr,
za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem
2.880,- Kč.
2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6551/36 (ostatní
plocha) o výměře 24 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, p. Z. L., Kypr, za cenu
a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 2.880,- 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. 417/2017
1. ZM projednalo odkup nemovitosti, a to části p.p.č. 5099/1 (trvalý travní porost) o celkové
výměře 687 m2 v k.ú.Filipov u Jiříkova, dle GOP č.247-89/2016, která je zapsána na listu
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vlastnictví č. 979 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve
vlastnictví manželů I. a L. M., 407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo odkoupit část p.p.č. 5099/1 (trvalý travní porost) o celkové výměře 687 m2
v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č.247-89/2016, která je zapsána na listu vlastnictví č. 979
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů
I. a L. M., 407 53 Jiříkov, za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 82.440,- Kč.
3. ZM ukládá:
a) odboru výstavby a životního prostředí - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitosti,
b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitosti podepsat.
Usnesení č. 418/2017
1. ZM projednalo nabídku na převod vodní nádrže Nový rybník – Jiříkov s přilehlými
pozemky, a tuto nabídku bere na vědomí.
2. ZM ukládá: starostovi města - zahájit jednání s Povodím Ohře s.p. o bezúplatném převodu.
Usnesení č. 419/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost p. Z. L., Kypr, na snížení kupní ceny nemovitosti
ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m 2,
jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.e. 19 v k.ú Jiříkov, na částku 250.000,- Kč
až 400.000,- Kč, z důvodu odpovídajícího opotřebení nebo jejího zchátrání, případně žádost
o zpracování nového znaleckého posudku.
2. ZM rozhodlo trvat na původním zveřejněném záměru prodeje nemovitosti ve vlastnictví
Města Jiříkova, a to st.p.č. 1743 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 240 m2, jejíž součástí
je stavba občanského vybavení č.e. 19 v k.ú Jiříkov, za cenu ve výši 1.525.880,- Kč, dle
znaleckého posudku č. 5 212/134/2015 ze dne 09. 12. 2015.
Usnesení č. 420/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 23. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 27. 09. 2017.
2. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 23. 10. 2017.
Usnesení č. 421/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem
Ústeckého kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky ve výši 78.000,- Kč.
2. ZM rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad
rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2017.
Usnesení č. 422/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku
zaměstnanosti ve výši 651.295,- Kč, přijatou v období od 01. 07. 2017 do 30. 09. 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. 423/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, která je určena pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov,
Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace v roce 2017 ve výši 225.460,80 Kč.
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2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková
organizace.
Usnesení č. 424/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu
„Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“, ve výši 217.300,- Kč, pro
příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
Usnesení č. 425/2017
1. ZM projednalo a bere na vědomí poskytnutí dofinancování neinvestiční dotace na sociální
služby pro rok 2017 určené poskytovatelům sociálních služeb, na podporu poskytování
sociálních služeb na území Ústeckého kraje, ve výši 132.900,- Kč pro příspěvkovou organizaci
Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace na účet
příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.
Usnesení č. 426/2017
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 rozšíření předmětu
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2017 ze dne 26. 09. 2017 o položky:
- náklady na startovné členů ČSS, z.s. - sportovně střeleckého klubu Jiříkov,
- pořízení cen pro vítěze na soutěžích pořádaných ČSS, z.s. - sportovně střeleckým klubem
Jiříkov (4kola vzduchovkové Jiříkovské ligy, Velká cena Jiříkova, Novoroční cena Jiříkova
a Jiříkovský ležák).
2. ZM rozhodlo rozšířit předmět Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 9/2017 spolku
ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, a to o položky:
- náklady na startovné členů ČSS, z.s. - sportovně střeleckého klubu Jiříkov,
- pořízení cen pro vítěze na soutěžích pořádaných ČSS, z.s. - sportovně střeleckým klubem
Jiříkov (4kola vzduchovkové Jiříkovské ligy, Velká cena Jiříkova, Novoroční cena Jiříkova
a Jiříkovský ležák).
3. ZM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 9/2017, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Jiříkov,
407 53 Jiříkov, IČ: 64676935, zastoupeným Pavlem Kastlem.
4. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy 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 Dodatek č. 1 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. 427/2017
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 13/2017 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 13/2017 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo převést uspořené finanční prostředky roku 2017 ze základního běžného účtu
do fondu rezerv ve výši 1.600.000,- Kč a převod provést do 31. 12. 2017.
Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2018 k případnému financování výdajů roku
2018.
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3. ZM rozhodlo převést z důvodu vyššího inkasa příjmů v roce 2017 ze základního běžného
účtu do fondu rezerv jednorázově částku 3.000.000,- Kč a převod provést do 30. 11. 2017.
Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok 2018 k případnému financování výdajů roku
2018.
4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedené převody finančních
prostředků na účet fondu rezerv.
Usnesení č. 428/2017
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 13. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 23. 10. 2017.
Usnesení č. 429/2017
ZM rozhodlo o dodržování lhůt pro poskytování materiálů na zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova, dle platného Jednacího řádu Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 01. 02. 2015.
Usnesení č. 430/2017
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.

Ověřovatelé usnesení:

.……………………………..
Mgr. Bc. Vladimír Šamša

……………………………..
Gejza Kolompár

V Jiříkově dne 08. 11. 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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