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 12. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 28. února 2012
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) revokace usnesení o prodeji pozemků a odstoupení od smlouvy
b) záměry prodeje pozemků
c) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje a převodu
d) prodej pozemků
e) ţádost o prodlouţení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy
f) smlouva o bezúplatném převodu
5. Usnesení z 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2011
b) vyúčtování dotací a příspěvků roku 2011
c) vyúčtování příspěvků poskytnutých občanským sdruţením v roce 2011
d) přijetí dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí
e) rozpočtové opatření č. 3/2012 Města Jiříkova
f) výstavba nové budovy mateřské školy - způsob úhrady
7. Usnesení z 11. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 185/2012
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 186/2012
1. ZM projednalo:
a) revokaci usnesení ZM č. 369/2009 v bodě 1. a) ze dne 29.06.2009.
b) odstoupení od smlouvy č. 005/2009 uzavřené dne 06.10.2009 mezi Městem Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem M. J., 407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo:
a) revokovat usnesení ZM č. 369/2009 v bodě 1. a) ze dne 29.06.2009 v plném znění.
b) odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 005/2009 uzavřené dne 06.10.2009
mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem M. J., 407 53 Jiříkov a revokovat
usnesení ZM č. 369/2009 v bodě 1. f) ze dne 29.06.2009 v plném znění.
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Usnesení č. 187/2012
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 2289/5 (trvalý travní porost) o výměře 24m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
b) p.p.č. 594/10 (zahrada) o výměře 1140m2 v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu za cenu
a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 1,-Kč/m2 do 1000m2 nad 1000m2 120,-Kč/m2 +
náklady.
Usnesení č. 188/2012
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků a
převodu nemovitosti a pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) části p.p.č. 5819, části p.p.č. 577/1 a p.p.č. 5817/3 vše v k.ú. Jiříkov.
b) části p.p.č. 5245/1 a části p.p.č. 5246/2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova.
3. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru převodu nemovitosti a
pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
nemovitosti č.p. 606 na st.p.č. 547, st.p.č. 547, p.p.č. 460, p.p.č. 461, p.p.č. 462 a p.p.č. 463
vše v k.ú. Jiříkov.
Usnesení č. 189/2012
1. ZM projednalo prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) pozemkovou parcelu č. 5051/2 (trvalý travní porost) o výměře 470m2 na zahradu,
nacházející se v katastrálním území Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
L. B., 460 10 Liberec 10, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 56.400,-Kč.
b) pozemkovou parcelu č. 6620 (ostatní plocha) o výměře 76m2, část pozemkové parcely č.
6621 (ostatní plocha) o výměře 202m2, část pozemkové parcely č.1890/1 (trvalý travní porost)
o výměře 58m2 a stavební parcelu č.1599 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 138m2,
nacházející se vše v katastrálním území Jiříkov, dle GOP č.1283-74/2011, které jsou zapsány
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, manželům N. a V. S., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. celkem 62.180,-Kč.
Usnesení č. 190/2012
1. ZM projednalo ţádost pana J. S., 407 53 Jiříkov a tuto ţádost bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo:
a) zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 025/2006 na
prodej pozemků na stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 2294/1 o výměře 2080m2 v k.ú.
Jiříkov, kterým dojde k prodlouţení smlouvy do 31.12.2013.
b) zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 43/2006 na pronájem pozemků
pro stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 2294/1 o výměře 2080m2 v k.ú. Jiříkov, kterým
dojde k prodlouţení nájmu do 31.12.2013.
Usnesení č. 191/2012
1. ZM projednalo návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991211 mezi
Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/1a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na převod pozemkové parcely č.
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368/1 o výměře 6912m2 a pozemkové parcely č. 2299/1 o výměře 618m2 vše v k.ú. Jiříkov a
tento návrh smlouvy bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991211 mezi
Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/1a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na převod pozemkové parcely č.
368/1 o výměře 6912m2 a pozemkové parcely č. 2299/1 o výměře 618m2 vše v k.ú. Jiříkov
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č.
1001991211 mezi Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/1a, 130 00 Praha
3, IČ: 45797072 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na převod
pozemkové parcely č. 368/1 o výměře 6912m2 a pozemkové parcely č. 2299/1 o výměře
618m2 vše v k.ú. Jiříkov
Usnesení č. 192/2012
1. ZM bere na vědomí usnesení z 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 15.02.2012.
2. ZM rozhodlo pověřit Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova v zastoupení paní I. B.
a panem J. M., dále Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jiříkova v zastoupení paní N. S. pro
výkon následné kontroly pouţití příspěvku poskytnutého v roce 2011 TJ Spartak Jiříkov s
provedením kontroly do 12.03.2012.
Usnesení č. 193/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec
2011:
a) příjmy ve výši 42.547.473,08 Kč, výdaje ve výši 50.182.640,35 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši - 7.635.167,27 Kč,
b) výnosy ve výši 43.580.235,64 Kč, náklady ve výši 33.474.668,31 Kč, výsledek
hospodaření před zdaněním 10.105.567,33 Kč, daň z příjmu 1.744.000,-Kč, výsledek
hospodaření po zdanění 8.361.557,33 Kč.
2. ZM bere na vědomí celkový výsledek hospodaření po zdanění Města Jiříkova k
31.12.2011 ve výši 8.361.557,33 Kč a celkový výsledek hospodaření Města Jiříkova
schvaluje.
3. ZM bere na vědomí nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2011 ve výši 13.692.450,86 Kč.
4. ZM projednalo a bere na vědomí předloţené vyúčtování sociálního fondu k 31.12.2011 a
toto vyúčtování sociálního fondu schvaluje.
5. ZM projednalo a bere na vědomí předloţené vyúčtování fondu rezerv k 31.12.2011 a toto
vyúčtování fondu rezerv schvaluje.
6. ZM projednalo a bere na vědomí předloţené vyúčtování fondu pro výstavbu domova
důchodců k 31.12.2011 a toto vyúčtování fondu pro výstavbu domova důchodců schvaluje.
7. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31.12.2011 ve výši
24.602.521,-Kč.
8. ZM bere na vědomí dluhovou sluţbu Města Jiříkova k 31.12.2011 ve výši 8,5 %.
Usnesení č. 194/2012
1. ZM bere na vědomí vyúčtování přijatých níţe uvedených dotací a příspěvků roku 2011:
a) Výkon státní správy
b) Příspěvek na školství
c) Akt. politika zaměstnanosti
d) Sčítání lidí, domů a bytů
e) SDH-akceschopnost, mzd. náklady
f) Dotace pro školu - Škola pro ţivot

Výše dotace (příspěvku)
788.700,00Kč
560.000,00Kč
980.161,00Kč
21.732,00 Kč
235.388,00Kč
974.599,80 Kč
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Vratka nedočerpané dotace
0,-Kč
0,-Kč
0,- Kč
21.732,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

g) Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého

58.000,00Kč

0,-Kč

Celkem
3.618.580,80 Kč
21.732,-Kč
a rozhodlo výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2011 schválit a zároveň
schvaluje vratku nedočerpané dotace roku 2011 ve výši 21.732,-Kč.
2. ZM bere na vědomí finanční vypořádání prostředků na akci „Záchrana kulturního dědictví
města Jiříkova“ ve výši 62.244,-Kč, tyto prostředky budou městu poskytnuty na základě
vyúčtování aţ v roce 2012.
Usnesení č. 195/2012
ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování níţe uvedeného příspěvku poskytnutého v
roce 2011 SK VIKTORIE, o.s. Jiříkov, příspěvek ve výši celkem 66.000,-Kč na metodický
materiál, pomůcky na cvičení, závodní oblečení a obuv, na Valentýnskou aerobik show,
aerobik master class, loučení se školním rokem, ceny do soutěţí, medaile, diplomy, pronájem
areálu, na startovné a dopravu na akce Ţij pohybem, Welnes týmy, Dance aerobik, příspěvek
byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši, ZM výše uvedené vyúčtování příspěvku
schvaluje.
Usnesení č. 196/2012
1. ZM bere na vědomí a schvaluje přidělení celkové dotace v rámci finančního vztahu
státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2012 ve výši 1.361.300,-Kč. Z toho 571.000,-Kč
příspěvek na školství (v tom 148.000,-Kč pro Mateřskou školu Jiříkov, Filipovská 686, okres
Děčín - příspěvková organizace a 423.000,-Kč pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín příspěvková organizace) a 790.300,-Kč na výkon státní správy v působností obcí. Zároveň
ZM rozhodlo, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z
rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
2. ZM rozhodlo poskytnout příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská
686, okres Děčín - příspěvková organizace neinvestiční příspěvek na školství na rok 2012
poskytovaný Krajským úřadem Ústeckého kraje ve výši 148.000,-Kč.
3. ZM rozhodlo poskytnout příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín příspěvková organizace neinvestiční příspěvek na školství na rok 2012 poskytovaný
Krajským úřadem Ústeckého kraje ve výši 423.000,-Kč.
Usnesení č. 197/2012
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 3/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 3/2012 Města Jiříkova dle předloţeného návrhu schvaluje.
Usnesení č. 198/2012
ZM rozhodlo investiční akci „Výstavba nové budovy mateřské školy, ul. Hradecká
v Jiříkově“ uhradit úvěrem.
Usnesení č. 199/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 11. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 13.02.2012.
2. ZM projednalo a schvaluje plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
na rok 2012.
3. ZM projednalo a bere na vědomí výsledek provedené kontroly.
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Ověřovatelé usnesení:

......................................
Mgr. Eva Lachmanová

.............................................
pan Miroslav Skramuţský

V Jiříkově 28. února 2012
Zapsala: Praţenková Eva
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

ZÁPIS
z 12. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 28. února 2012
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:

………………………........
Mgr. Eva Lachmanová

……………………………..
p. Miroslav Skramužský

===============================================
Zasedání se zúčastnilo 13 členů Zastupitelstva Města Jiříkov
Omluveni: pan Petr Wittgruber
Mgr. Vladimír Šamša
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Ještě před zahájením zasedání byli představeni hosté z Destinačního fondu Českého
Švýcarska paní Štefáčková a pan Rak. Ti zastupitelům prezentovali v cca půl hodinovém
vystoupení obecně prospěšnou společnost, která vznikla cca před 10 lety. Cílem této
společnosti je starat se o projekty, cestovní ruch a oblast turistiky. Destinační fond je
nezisková organizace závislá na sponzorech, projektech a sdruţených prostředcích místních
aktérů. Vydává knihy, publikace, mapy. Cílem Destinačního fondu je získat obce
Šluknovského výběţku a nabízet jim sluţby v oblasti propagace. Příspěvek za členství je
odvozen dle počtu obyvatel (Jiříkov cca 14.000,- Kč/rok). Zároveň probíhala prezentace
Destinančího fondu na plátně.
Zastupitelé hodnotili vstup Jiříkova do uvedeného fondu kladně. Dle pana Jirkovského chybí
v Jiříkově zprůchodnění cesty z Dolního Jiříkova do historického městečka NeuSalzaSpremberg – coţ by mohlo být zahrnuto do akce Šluknovska v rámci propagace.
Dle názoru pana Matičky, by bylo vhodné vstoupit do fondu a moţná by se daly získat peníze
třeba na opravu školky na kopečku, aby se nemusela bourat.
Pan Pokorák je pro vstup a Bc. Sembdner podotkl, ţe chybí hnědé cedule (směrovky)
k Bazilice ve Filipově mezi Studánkou a Rumburkem – toto by se vstupem mohlo také řešit.
Námětů týkající se spolupráce je dost. Na příštím zasedání ZM bude projednán případný
vstup do uvedeného Destinančního fondu.
Panu Mgr. Pokorákovi byl starostou města předán certifikát vzdělaného zastupitele, který
získal, jako jediný, za vyplnění dotazníku. (Ostatní zastupitelé dostali dotazníky na tomto
zasedání).
1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
bylo přítomno 13 členů ZM – usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrţeni:
předseda: pan Jindřich Jurajda
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Milena Horáková
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Petr Dufek
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto sloţení byla návrhová komise schválena. Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle
jednacího řádu ZM, určeni: paní Mgr. Eva Lachmanová a pan Miroslav Skramuţský,
zapisovatelkou byla určena paní Eva Praţenková.
Předloţený program zasedání byl, po odhlasování 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel doplněn o
projednání smlouvy o bezúplatném převodu pozemků, zastupiteli schválen.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Zápis a usnesení z 11. zasedání ZM byly řádně zveřejněny, nebyly vzneseny ţádné
připomínky, tudíţ se usnesení a zápis z 11. zasedání povaţují za schválené.
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Jednotliví vedoucí odborů informovali zastupitele o plnění usnesení z 11. zasedání ZM:
Majetkové záleţitosti: usn. č. 169/2012-a) prodej pozemků předmětem tohoto zasedání, b)
prodej pozemku bude projednán na příštím zasedání ZM (nutno prověřit studnu na pozemku).
Trvá usn.č. 170/2012-zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje domu č.p.
839 ul. Antonínova s moţností prodeje přes realitní kancelář. Finanční záleţitosti: usn.č.
171/2012, 172/2012, 173/2012, 174/2012, 175/20121, a 178/2012 jsou splněna.
Usn.č. 179/2012, 180/2012, 181/2012,182/2012, 183/2012 jsou splněna.
Bc. Mrázek podal zastupitelům informaci o provedené kontrole opravy kůlny v Liberecké
ulici. Oprava proběhla jiţ v roce 2010. Kontrola byla provedena ve dvou fázích a to:
1) na odboru výstavby proběhla kontrola papírová, kdy veškerá dokumentace a poloţkový
rozpočet byly předloţeny, zkontrolovány, včetně kontroly provedených prací firmou.
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2) byla provedena kontrola na místě opravy, kdy nebylo zjištěno ţádných nesrovnalostí se
zadávací dokumentací.
Po provedené kontrole plnění usnesení z 11. zasedání ZM bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 185/2012
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
3. Dotazy a připomínky občanů
Pan Horák – na předminulém zasedání jsem poukázal na předraţenou studii mateřské školy,
kde byl 2,5x předraţen vodovod. Bylo mi řečeno, ţe se jedná pouze o studii. Dále jsem se
dotázal na mostky opravené v loňském roce, kdy bylo provedeno standardní výběrové řízení.
Dozvěděl jsem se, ţe firmy dnes mohou dělat za jakékoliv ceny. Pak jsem poţádal o zadávací
dokumentaci k mostkům, abych ji nechal vyplnit. Máte projektovou dokumentaci k mostkům?
Necháte soutěţit firmy, aniţ byste věděli hodnotu a cenu stavby? Dle odpovědi pana Sabo,
projektová dokumentace není-jedná se o zakázky malého rozsahu a ví se, jaké jsou náklady.
Pan Horák sdělil, ţe firma, která provádí opěrné zdi a mostky by opravu mostu provedla za
cca 200-250 tis. Kč. Město na opravu mostku vydalo 406 tis. Kč a dle jeho názoru je
v betonové desce zabetonované jedno dětské hřiště! Doporučil, aby byl pozván projektant,
který by k uvedené věci mnohé řekl. Město by mělo mít zájem stavět v dobré kvalitě a za
dobrou cenu. Dále hovořil o fotografiích pořízených po opravě kůlny v Liberecké ulici.
Starosta města požádal pana Horáka o to, až se bude připravovat další investiční akce, pozve
ho ke spolupráci.
Pan Horák ještě sdělil, ţe si nechal od dvou nezávislých projektantů ocenit mostek, kdy bude
zjištěno za kolik je moţné mostek postavit. A taková cena by měla jít do soutěţe. Dále
doporučil, ţe by se město mělo drţet firem, které jedou podle nějakých regulí a ceníků.
Pan Kolompár – měl několik dotazů: 1) zajistila jiţ městská policie u hracích automatů osoby,
které pobírají sociální dávky?
2) přidělení bytu v Moskevské 799 proběhlo
nestandardně – Bytová komise doporučila ţadatele, který byt odmítl, rada města byt přidělila
občanu, který má rodinné vazby na pana starostu.
3) podle fotografií opravené kůlny v Liberecké ulici
také s cenou opravy nesouhlasím, za převzetí takové práce bych se styděl!
1) odpověděl pan místostarosta: kontroly heren se ze strany městské policie provádějí
standardně, další věcí je, pokud jsou požádáni pracovníky sociálního odboru, děje se kontrola
za spolupráce PČR. Městská police ve spolupráci s ekonomickým odborem MěÚ Jiříkov,
provedla kontrolu restaurací a heren v dodržování vydané vyhlášky. Veškeré předmětné hrací
přístroje buď v restauracích již nebyly, nebo byly vypnuté. Co se týká terminálů, ty jsou pouze
ve dvou vietnamských hernách. Jsou jisté informace od občanů, že se v jedné vietnamské
herně dá vstoupit pouze na zazvonění. Je přijato jisté opatření.
2) odpověděl starosta města: rada města schválila směnu předmětného bytu a to na základě
žádosti žadatele, který se dostal do finančních potíží. Nejednalo se přidělení, nýbrž o směnu
bytu. O podané žádosti jsem se dozvěděl až v podkladech připravených na projednávání RM
(jako ostatní radní). Při hlasování jsem se zdržel z důvodu, že k projednávané věci mám vztah
(rodinné vazby). (Panu Kolompárovi bylo toto vysvětleno odborem místního a bytového
hospodářství ihned po schválené směně. I tak to povaţuje za nestandardní postup a prezentuje
pouze pohled zvenčí). Starosta města toto považuje, ze strany pana Kolompára, za nařčení
z podjatosti.
3) Na třetí připomínku reagoval Bc. Mrázek: když někdo umí udělat fotky tak, aby lidem
dokázal a přesvědčil je, že je tam něco špatně, tak je udělá. Ví pan Kolompár co bylo
v zadávací dokumentaci? Pokud je v zadávací dokumentaci něco dané a je nafoceno něco, co
zadané nebylo, není se o čem bavit. Že firma neudělala něco, co dělat neměla?
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Poté proběhla nepřehledná diskuze.
Mgr. Lachmanová se jako předsedkyně bytové komise vrátila k přidělování bytů radou města.
O směně bytu jsem také nevěděla. Byt Moskevská 524 bytová komise doporučila nepřidělit.
Rada města uvedený byt přidělila. Starosta města odpověděl: Bytová komise je poradní orgán
rady, komisi může rada města zrušit. Bytová komise byt nedoporučila přidělit z důvodu, že
žadatel měl vůči městu dluh na komunálním odpadu. Druhý den po jednání komise žadatel
uhradil dluh v plné výši. Rada města na své schůzi již měla informaci, že uvedený žadatel
dlužníkem není, proto rozhodla o přidělení uvedeného bytu.
Pan Klement vznesl dotaz: kdo vymyslel dopravní značení mezi ulicí Čapkovou a
Svobodovou-jednosměrku od restaurace U Lájoše k objektu pana Bajzy? Povaţuje toto za
nelogické. Odpověď pana Stredáka: toto je zpracované dopravním inženýrem. Ulice je úzká,
uvažovalo se o tom, že by se jednosměrka udělala obráceně, to by mělo ale za následek, že by
vozidla objížděla větší kus města. Navíc majitel Zeleniny požádal, aby se nejezdilo po jeho
pozemku.
Pan Kolompár: pan místostarosta mi ohledně terminálů odpověděl nedostatečně. Byl chycen
někdo, kdo sází peníze ze sociálních dávek? Není dodrţena dohoda s městskou policií a
očekávám účinný krok. Odpověď místostarosty: nelze ovlivnit ani dokázat, jaké peníze se sází.
Městská policie nemá na starosti jenom herny, někdo chycen byl a na příštím zasedání bude
podána informace.
Pan Havlůj – oprava mostku se mu zdá také předraţená, postup nebyl dodrţen, firma, která
opravu prováděla, byla v roce 2010 silně ztrátová. Podle čeho bylo zkolaudováno, kdyţ
nebyla projektová dokumentace a byl uplatněn postih za to, ţe nebylo provedeno v termínu?
Je k dispozici kopie stavebního deníku? Odpověděl pan Sabo: kopie stavebního deníku je
k dispozici a nedodržení termínu dokončení stavby řeší rada města.
Pan Jirkovský upozornil na to, ţe by se diskuze ze strany města měla vést bez emocí a navázal
na dopravní značení v Čapkově ulici, které se mu také nelíbí a myslí si, ţe by si toto
zaslouţilo změnu – výměna značek.
Více dotazů a připomínek nebylo prezentováno a tento bod byl v 17:40 hodin ukončen.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) revokace usnesení o prodeji pozemků a odstoupení od smlouvy
Zastupitelé projednali předloţené dvě revokace usnesení ZM. V prvním případě se jedná o to,
ţe nedošlo k podpisu kupní smlouvy a to z důvodu, ţe objekt byl prodán. Nový majitel si
podal ţádost na koupi pozemku okolo koupené nemovitosti a toto je předmětem dnešního
zasedání. Ve druhém případě se jedná o to, ţe ţadatel o koupi pozemku na stavbu rodinného
domu nesplnil podmínky dle smlouvy a nereagoval na výzvy. O pozemek na stavbu
rodinného domu poţádali jiní ţadatelé. Zastupitelé po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 186/2012
1. ZM projednalo:
a) revokaci usnesení ZM č. 369/2009 v bodě 1. a) ze dne 29.06.2009.
b) odstoupení od smlouvy č. 005/2009 uzavřené dne 06.10.2009 mezi Městem Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem M. J., 407 53 Jiříkov.
2. ZM rozhodlo:
a) revokovat usnesení ZM č. 369/2009 v bodě 1. a) ze dne 29.06.2009 v plném znění.
b) odstoupit od smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 005/2009 uzavřené dne 06.10.2009 mezi
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a panem M. J., 407 53 Jiříkov a revokovat
usnesení ZM č. 369/2009 v bodě 1. f) ze dne 29.06.2009 v plném znění.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
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b) záměry prodeje pozemků
Zastupitelé projednali předloţené záměry prodeje pozemků dle podaných ţádostí, a) jedná se
o pozemek ve Františkově ulici, který bude před prodejem vytýčen, b) jedná se o pozemek
v Březinově ulici na stavbu rodinného domu, kdy v předešlém usnesení proběhla revokace
(nesplnění podmínek původního ţadatele). Zastupitelé po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 187/2012
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 2289/5 (trvalý travní porost) o výměře 24m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) p.p.č. 594/10 (zahrada) o výměře 1140m2 v k.ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu za cenu
a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 1,-Kč/m2 do 1000m2 nad 1000m2 120,-Kč/m2 +
náklady.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje a převodu
Zastupitelé projednali zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků a
převodu nemovitosti a pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova, a) jedná se o pozemky v
Tyršově ulici, kdy ţadatelé z důvodu rekonstrukce stavby a obsluţnosti potřebují pozemky
odkoupit, b) jedná se o prodej pozemků ve Filipově na stavbu rodinného domu před
dokončením. Ţadatel poţádal o odkup pozemků z důvodu čerpání hypotéčního úvěru. Komise
V+ŢP a FV s prodejem pozemků před dokončením souhlasí a doporučují uzavřít se ţadatelem
směnku na celkovou částku při sazbě 120,- Kč/m2 splatnou, pokud nebude rodinný dům
postaven a zkolaudován do pěti let, c) jedná se o převod nemovitosti č.p. 606 na Filipovské
ulici (vyhořelý objekt) a přilehlých pozemků. Ţadatel podal ţádost o bezúplatný převod a
zavazuje se, ţe vyhořelý objekt zbourá a postaví roubený dům luţického stylu. Rada města
nedoporučuje bezplatný záměr prodeje.
Po kratší diskuzi bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 188/2012
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků a
převodu nemovitosti a pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) části p.p.č. 5819, části p.p.č. 577/1 a p.p.č. 5817/3 vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
b) části p.p.č. 5245/1 a části p.p.č. 5246/2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru převodu nemovitosti a
pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
nemovitosti č.p. 606 na st.p.č. 547, st.p.č. 547, p.p.č. 460, p.p.č. 461, p.p.č. 462 a p.p.č. 463
vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování o schválení = 0 pro, 12 proti, 1 se zdržel
d) prodej pozemků
Zastupitelé projednali a schválili prodej pozemků ţadatelům, kteří s prodejní cenou souhlasili.
Zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 189/2012
1. ZM projednalo prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) pozemkovou parcelu č. 5051/2 (trvalý travní porost) o výměře 470m2 na zahradu,
nacházející se v katastrálním území Filipov u Jiříkova, která je zapsána na listu vlastnictví
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
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L. B., 460 10 Liberec 10, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 56.400,-Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) pozemkovou parcelu č. 6620 (ostatní plocha) o výměře 76m2, část pozemkové parcely č.
6621 (ostatní plocha) o výměře 202m2, část pozemkové parcely č.1890/1 (trvalý travní porost)
o výměře 58m2 a stavební parcelu č.1599 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 138m2,
nacházející se vše v katastrálním území Jiříkov, dle GOP č.1283-74/2011, které jsou zapsány
na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, manželům N. a V. S., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. celkem 62.180,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
e) žádost o prodloužení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy
Z důvodu zdrţení vydání stavebního povolení na stavbu rodinného domu o cca 2 roky,
poţádal stavebník pan S. o prodlouţení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní
smlouvy na prodej p.p.č. 2294/1 do 31.12.2013. Zastupitelé ţádost projednali a rozhodli o
zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě a dodatku č. 1
k nájemní smlouvě. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 190/2012
1. ZM projednalo ţádost pana J. S., 407 53 Jiříkov a tuto ţádost bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo:
a) zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 025/2006 na
prodej pozemků na stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 2294/1 o výměře 2080m2 v k.ú.
Jiříkov, kterým dojde k prodlouţení smlouvy do 31.12.2013.
b) zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 43/2006 na pronájem pozemků
pro stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 2294/1 o výměře 2080m2 v k.ú. Jiříkov, kterým
dojde k prodlouţení nájmu do 31.12.2013.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
f) smlouva o bezúplatném převodu
V květnu 2011 bylo zastupiteli schváleno podání ţádosti o bezúplatný převod pozemků na
Pohraniční ulici a v Antonínově ulici. Pozemkový fond ţádosti vyhověl a doručil návrh
smlouvy o bezúplatném převodu uvedených pozemků. Termín podpisu smlouvy byl stanoven
na 29.03.2012. Zastupitelé po projednání rozhodli o uzavření smlouvy a přijali usnesení:
Usnesení č. 191/2012
1. ZM projednalo návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991211 mezi
Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/1a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na převod pozemkové parcely č.
368/1 o výměře 6912m2 a pozemkové parcely č. 2299/1 o výměře 618m2 vše v k.ú. Jiříkov a
tento návrh smlouvy bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 1001991211 mezi
Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/1a, 130 00 Praha 3, IČ: 45797072 a
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na převod pozemkové parcely č.
368/1 o výměře 6912m2 a pozemkové parcely č. 2299/1 o výměře 618m2 vše v k.ú. Jiříkov
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č.
1001991211 mezi Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/1a, 130 00 Praha
3, IČ: 45797072 a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ: 00261424 na převod
pozemkové parcely č. 368/1 o výměře 6912m2 a pozemkové parcely č. 2299/1 o výměře
618m2 vše v k.ú. Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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5. Usnesení z 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali usnesení Finančního výboru, kdy rozhodli pověřit zastupitelku paní N.
Stoţickou kontrolou pouţití příspěvku poskytnutého v rámci Grantového programu 2011 TJ
Spartaku Jiříkov. Po projednání přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 192/2012
1. ZM bere na vědomí usnesení z 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 15.02.2012.
2. ZM rozhodlo pověřit Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova v zastoupení paní I. B.
a panem J. M., dále Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jiříkova v zastoupení paní N. S. pro
výkon následné kontroly pouţití příspěvku poskytnutého v roce 2011 TJ Spartak Jiříkov s
provedením kontroly do 12.03.2012.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2011
Zastupitelům byl předloţen rozbor hospodaření města za rok 2011, který bez připomínek
projednali, vzali na vědomí, schválili a přijali usnesení:
Usnesení č. 193/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec
2011:
a) příjmy ve výši 42.547.473,08 Kč, výdaje ve výši 50.182.640,35 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši - 7.635.167,27 Kč,
b) výnosy ve výši 43.580.235,64 Kč, náklady ve výši 33.474.668,31 Kč, výsledek
hospodaření před zdaněním 10.105.567,33 Kč, daň z příjmu 1.744.000,-Kč, výsledek
hospodaření po zdanění 8.361.557,33 Kč.
2. ZM bere na vědomí celkový výsledek hospodaření po zdanění Města Jiříkova k
31.12.2011 ve výši 8.361.557,33 Kč a celkový výsledek hospodaření Města Jiříkova
schvaluje.
3. ZM bere na vědomí nesplacené úvěry a půjčky k 31.12.2011 ve výši 13.692.450,86 Kč.
4. ZM projednalo a bere na vědomí předloţené vyúčtování sociálního fondu k 31.12.2011 a
toto vyúčtování sociálního fondu schvaluje.
5. ZM projednalo a bere na vědomí předloţené vyúčtování fondu rezerv k 31.12.2011 a toto
vyúčtování fondu rezerv schvaluje.
6. ZM projednalo a bere na vědomí předloţené vyúčtování fondu pro výstavbu domova
důchodců k 31.12.2011 a toto vyúčtování fondu pro výstavbu domova důchodců schvaluje.
7. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31.12.2011 ve výši
24.602.521,-Kč.
8. ZM bere na vědomí dluhovou sluţbu Města Jiříkova k 31.12.2011 ve výši 8,5 %.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
b) vyúčtování dotací a příspěvků roku 2011
Zastupitelé projednali vyúčtování přijatých dotací a příspěvků v roce 2011 a vratku
nedočerpaných dotací – ta se týkala sčítání lidu, bytů, domů, kdy se město na tomto nikterak
nepodílelo. Zastupitelé uvedené schválili a přijali usnesení:
Usnesení č. 194/2012
1. ZM bere na vědomí vyúčtování přijatých níţe uvedených dotací a příspěvků roku 2011:
a) Výkon státní správy
b) Příspěvek na školství
c) Akt. politika zaměstnanosti
d) Sčítání lidí, domů a bytů

Výše dotace (příspěvku)
788.700,00Kč
560.000,00Kč
980.161,00Kč
21.732,00 Kč
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Vratka nedočerpané dotace
0,-Kč
0,-Kč
0,- Kč
21.732,-Kč

e) SDH-akceschopnost, mzd. náklady
f) Dotace pro školu - Škola pro ţivot
g) Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého

235.388,00Kč
974.599,80 Kč
58.000,00Kč

0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

Celkem
3.618.580,80 Kč
21.732,-Kč
a rozhodlo výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2011 schválit a zároveň
schvaluje vratku nedočerpané dotace roku 2011 ve výši 21.732,-Kč.
2. ZM bere na vědomí finanční vypořádání prostředků na akci „Záchrana kulturního dědictví
města Jiříkova“ ve výši 62.244,-Kč, tyto prostředky budou městu poskytnuty na základě
vyúčtování aţ v roce 2012.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pan Matička informoval zastupitele o plánované opravě okna na kostele Sv. Jiří v Jiříkově,
kdy proběhla na toto sbírka v Německu, a bylo vybráno 4 tis. EU. Podpořilo město finančně
opravu okna? Dle odpovědi starosty města – opravu okna město finančně nepodpořilo,
v dnešním bodě týkající se rozpočtového opatření je začleněna částka 10.000,- Kč pro
Římskokatolickou farnost Jiříkov a to na projektovou dokumentaci na elektroinstalaci
v kostele Sv. Jiří v Jiříkově, kterou na základě žádosti rada města schválila.
c) vyúčtování příspěvků poskytnutých občanským sdružením v roce 2011
Zastupitelé projednali a bez připomínek schválili vyúčtování pouţití příspěvku poskytnutého
v rámci Grantového programu 2011 SK Victorii, o.s. Jiříkov. Zastupiteli bylo přijato
usnesení:
Usnesení č. 195/2012
ZM projednalo a bere na vědomí vyúčtování níţe uvedeného příspěvku poskytnutého v
roce 2011 SK VIKTORIE, o.s. Jiříkov, příspěvek ve výši celkem 66.000,-Kč na metodický
materiál, pomůcky na cvičení, závodní oblečení a obuv, na Valentýnskou aerobik show,
aerobik master class, loučení se školním rokem, ceny do soutěţí, medaile, diplomy, pronájem
areálu, na startovné a dopravu na akce Ţij pohybem, Welnes týmy, Dance aerobik, příspěvek
byl řádně vyúčtován a vyčerpán v plné výši, ZM výše uvedené vyúčtování příspěvku
schvaluje.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
d) přijetí dotace v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí
Zastupitelé projednali a schválili přidělení celkové dotace v rámci finančního vztahu státního
rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2012 ve výši 1.361.300,-Kč, kdy částka 423.000,- Kč je
příspěvek pro ZŠ, částka 148.000,- Kč pro MŠ a částka 790.300,- Kč pro výkon státní správy
v působnosti obcí. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 196/2012
1. ZM bere na vědomí a schvaluje přidělení celkové dotace v rámci finančního vztahu
státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2012 ve výši 1.361.300,-Kč. Z toho 571.000,-Kč
příspěvek na školství (v tom 148.000,-Kč pro Mateřskou školu Jiříkov, Filipovská 686, okres
Děčín - příspěvková organizace a 423.000,-Kč pro Základní školu Jiříkov, okres Děčín příspěvková organizace) a 790.300,-Kč na výkon státní správy v působnosti obcí. Zároveň
ZM rozhodlo, ţe náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z
rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
2. ZM rozhodlo poskytnout příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská
686, okres Děčín - příspěvková organizace neinvestiční příspěvek na školství na rok 2012
poskytovaný Krajským úřadem Ústeckého kraje ve výši 148.000,-Kč.
3. ZM rozhodlo poskytnout příspěvkové organizaci Základní škola Jiříkov, okres Děčín příspěvková organizace neinvestiční příspěvek na školství na rok 2012 poskytovaný
Krajským úřadem Ústeckého kraje ve výši 423.000,-Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
13

e) rozpočtové opatření č. 3/2012 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali a schválili předloţené rozpočtové opatření č. 3/2012. Pan Jirkovský
upozornil na márnici u kostela, která padá a vnesl dotaz, zda by nebylo vhodné jednat s církví
o rekonstrukci a dále se zeptal, které objekty a pozemky v Jiříkově vlastní církev. Odpověděl
starosta města – písemně bylo upozorněno biskupství v Litoměřicích. Bylo odpovězeno, že na
rekonstrukci nejsou finanční prostředky. Církev vlastní objekt bývalé školky ve Filipově a
pozemek za rybníkem Duhák.
K rozpočtovému opatření přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 197/2012
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 3/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 3/2012 Města Jiříkova dle předloţeného návrhu schvaluje.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
f) výstavba nové budovy mateřské školy – způsob úhrady
Vedoucí ekonomického odboru paní Kosová informovala zastupitele o tom, ţe byly na
investiční akci výstavba nové budovy mateřské školy v ul. Hradecká v Jiříkově osloveny tři
bankovní ústavy. Všechny se pohybovaly ve stejných relacích – 125.000,- Kč měsíční splátka
při úvěru 23 mil. Kč.
Pan Zdeněk Švácha sdělil, ţe 18 mil. Kč bez DPH na stavbu nové MŠ odpovídá, dle jeho
názoru je stávající budova dominantou města. Zeptal se, zda by nebylo jiné řešení? Postavit
MŠ jinde a budovu prodat? K uvedenému odpověděl pan Jirkovský a mimo jiné sdělil, že po
mnoha jednáních bylo dohodnuto postavit na stejném místě. Stávající budova je nevyhovující.
Průzkumem bylo zjištěno, že trámy jsou napadeny dřevomorkou, roztoči apod.. Rekonstrukce
a přístavba byla vyčíslena na cca 35 mil. Kč.
Pan Matička je téţ zastáncem, aby stávající budova byla zachována a našlo se jiné řešení.
Po diskuzi bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 198/2012
ZM rozhodlo investiční akci „Výstavba nové budovy mateřské školy, ul. Hradecká
v Jiříkově“ uhradit úvěrem.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Usnesení z 11. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali předloţené usnesení Kontrolního výboru, které vzali na vědomí,
schválili plán kontrol na rok 2012 a vzali na vědomí výsledek provedené kontroly opravy
kůlny v Liberecké ulici. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 199/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 11. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 13.02.2012.
2. ZM projednalo a schvaluje plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
na rok 2012.
3. ZM projednalo a bere na vědomí výsledek provedené kontroly.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
8. Různé
Zastupitelé se dohodli na vyplnění dotazníku Vzdělaný zastupitel a na školení, které zajistí
starosta města.
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9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Pan Jirkovský hovořil o objektech Elitex a Jawa. Majitel Jawy, dle informace, má zájem o
výstavbu fotovoltaiky. Má podanou ţádost na ČEZ, není ale zákon, který by ukládal, kdy má
začít se stavbou. Dle medií nelze očekávat, ţe ČEZ bude fotovoltaiku provádět. V objektu
neproběhla demolice dle parametrů a demoličního výměru – došlo k navýšení terénu. Nedošlo
k likvidaci kontaminovaných základů. Jednám se Stavebním úřadem v Rumburku.
Mgr. Pokorák vznesl dotaz, kdy bude doděláno zábradlí u potoka na náměstí? Dále podal
informaci o tom, ţe v Rumburku zřídili fotopasti. Mohli bychom se nad tímto zamyslet a
zbudovat je v Jiříkově. Odpověděl starosta města: zábradlí bude doděláno za příznivějšího
počasí. V radě města jsme fotopasti řešili. Uvažovalo se o zřízení u Drobné provozovny, jenže
jakmile by toto lidé zjistili, vozili by odpad jinam. Dále se Mgr. Pokorák zeptal, zda má město
o jednoho městského stráţníka méně? Odpověděl pan místostarosta: ano, jsou v současné
době pouze tři strážníci. Od 01.03.2012 bude zveřejněna veřejná výzva na pracovní místo
městského strážníka.
Pan Jurajda upozornil na díry ze silnice Filipovská na Hradeckou a na Vyhlídce těsně za
cedulí. Bude prověřeno.
Více dotazů a připomínek z řady zastupitelů nebylo prezentováno.
10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 12. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 19:30 hodin.

Schválil starosta města pan Michal Maják

………………………………………….

V Jiříkově 5. března 2012
Zapsala: Praţenková Eva

Úplné znění zápisu 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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