Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 25. září 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) záměry prodeje pozemků
b) záměry prodeje a směny pozemků
c) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků
d) prodej pozemku
e) směna pozemků
f) majetkoprávní vypořádání pozemků
g) úplatný převod zemědělského pozemku
5. Usnesení z 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - červen 2012
b) účtovací dopis
c) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
d) rozpočtové opatření č. 13/2012 Města Jiříkova a převod do fondu rezerv
e) grantový program Města Jiříkova pro rok 2013
f) rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2014 - 2015
g) rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku
h) rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace
7. Usnesení z 16. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
a) prodloužení Plánu odpadového hospodářství Města Jiříkova
b) plnění úkolů neuvolněného místostarosty za 1. pololetí roku 2012
c) smlouva o budoucí darovací smlouvě v souvislosti se stavbou „Jiříkov, I. etapa
– chodník ul. Filipovská – Březinova“
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 245/2012
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 246/2012
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
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2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 5967/1 (ostatní plocha) o výměře 116 m2 v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
b) p.p.č. 3425 (ostatní plocha) o výměře 407 m2 v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 247/2012
1. ZM projednalo záměr směny a prodeje pozemku v k. ú. Jiříkov.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr směny a prodeje pozemku a to části p.p.č.195/1 (zahrada) o
výměře 717 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za
část p.p.č.194 (zahrada) o výměře 21 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Českého rybářského
svazu, MO Jiříkov, Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov dle GOP č. 1306-24/2012 s doplatkem
rozdílu směňovaných pozemků za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 +
náklady.
Usnesení č. 248/2012
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podaných žádostí.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podané žádosti a to části p.p.č.4573 (zahrada) v k. ú. Jiříkov.
3. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podané žádosti a to části p.p.č.223/3 (zahrada) v k. ú. Jiříkov.
Usnesení č. 249/2012
1. ZM projednalo návrh pí M. B., 407 53 Jiříkov na odkup pozemkové parcely č. 2759/2
(zahrada), nacházející se v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví
Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk,
za prodejní cenu ve výši 150.000,-Kč a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo neprodat pozemek ve vlastnictví Města Jiříkova a to pozemkovou parcelu č.
2759/2 (zahrada) o výměře 1816 m2 v k. ú. Jiříkov na zahradu, nacházející se v katastrálním
území Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, M. B., 407 53 Jiříkov, za cenu
150.000,-Kč.
3. ZM rozhodlo odložit prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to pozemkovou
parcelu č. 2759/2 (zahrada) o výměře 1816 m2 v k. ú. Jiříkov na zahradu, nacházející se
v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, M. B., 407 53 Jiříkov,
za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 217.920,-Kč.
Usnesení č. 250/2012
1. ZM projednalo směnu pozemků.
2. ZM rozhodlo směnit pozemky to část p.p.č. 656 (ostatní plocha) o výměře 375 m2, část
p.p.č. 641 (ostatní plocha) o výměře 359 m2 a část p.p.č. 641 (ostatní plocha) o výměře 65 m2
vše v katastrálním území Jiříkov ve vlastnictví DCFK developerská spol., s.r.o., Radniční 1,
405 01 Děčín za část p.p.č. 6033/2 (ostatní plocha) o výměře 790 m2 v katastrálním území
Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov dle GOP č.1292-2/2012 bez
doplatku.
Usnesení č. 251/2012
1. ZM projednalo žádost Ústeckého kraje o majetkoprávní vypořádání a tuto žádost bere na
vědomí.
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2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr darování pozemků do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a to: p.p.č. 5944/37 o výměře 4231 m2, který
vznikl sloučením dílu „k“ odděleného z p.p.č. 5944/1, dílu „a“ z p.p.č.147, dílu „f“
z p.p.č.168, dílu „d+e“ z p.p.č.169/1, dílu „b“ z p.p.č.170/1, dílu „g“ z p.p.č.193/3, dílu „h“
z p.p.č.195/1 a dílu „c“ z p.p.č. 6018 vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov a přijmutí daru pozemků do vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407
53 Jiříkov, a to: p.p.č. 5944/26 o výměře 1 m2 odděleného z p.p.č. 5944/26, pozemku p.č.
6129/2 o výměře 395 m2 odděleného z p.p.č. 6129 a pozemku p.č. 496 o výměře 973 m2 vše
v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem.
Usnesení č. 252/2012
1. ZM projednalo podání žádosti o úplatný převod pozemkové parcely č.1701/1 (trvalý
travní porost) o výměře 3394 m2 v k. ú. Jiříkov.
2. ZM bere na vědomí podání žádosti o úplatný převod pozemkové parcely č.1701/1 (trvalý
travní porost) o výměře 3394 m2 v k. ú. Jiříkov na Pozemkový fond ČR, územní pracoviště
Děčín.
Usnesení č. 253/2012
ZM bere na vědomí usnesení 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 20. 09. 2012.
Usnesení č. 254/2012
ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen
2012:
a) příjmy ve výši 21.602.048,83 Kč, výdaje ve výši 17.468.217,63 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 4.133.831,20 Kč,
b) výnosy ve výši 24.144.268,26 Kč, náklady ve výši 14.929.626,88 Kč, výsledek
hospodaření 9.214.641,38 Kč.
Usnesení č. 255/2012
ZM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na dotaci
„Zásněžky“ ve výši 225.000,-Kč a rozhodlo schválit a uhradit tento účtovací dopis na dotaci
„Zásněžky“ a zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu
ve výši 225.000,-Kč.
Usnesení č. 256/2012
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 268.843,-Kč přijatou v období od 01.04.2012 do 30.06.2012 a rozhodlo uvedenou dotaci
přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
Usnesení č. 257/2012
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 13/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 13/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu dotace Zelená úsporám ze základního běžného účtu do fondu
rezerv jednorázově částku 4.332.600,-Kč. Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok
2013 k případnému financování výdajů roku 2013.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet fondu rezerv do 10. 10. 2012.
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Usnesení č. 258/2012
1. ZM projednalo Grantový program Města Jiříkova pro rok 2013 a rozhodlo tento grantový
program přijmout a schválit.
2. ZM bere na vědomí předložený návrh formuláře „Smlouva o poskytnutí dotace“ z
rozpočtu Města Jiříkova a schvaluje tento formulář - návrh smlouvy, zároveň rozhodlo
pověřit starostu města podepisovat smlouvy o poskytnutí dotace u poskytovaných příspěvků
radou města.
3. ZM na základě doporučení RM rozhodlo o částce ve výši 250.000,-Kč, která bude
vyčleněna v rozpočtu města na rok 2013 na granty pro občanská sdružení a jiné neziskové
organizace.
4. ZM na základě doporučení RM rozhodlo zřídit grantovou komisi, tvořenou Finančním
výborem Zastupitelstva města Jiříkova a dalšími 2 členy Zastupitelstva města Jiříkova, a to pí
Mgr. Renátou Hegnerovou a Naděždou Stožickou. Tato komise projedná žádosti o granty na
rok 2013 a navrhne přidělení grantů.
Usnesení č. 259/2012
ZM projednalo návrh Rozpočtového výhledu Města Jiříkova na roky 2014 – 2015. Rok
2014: příjmy ve výši 50.122.000,-Kč, výdaje ve výši 114.406.000,-Kč, závazky ve výši
1.920.000,-Kč, pohledávky ve výši 3.176.000,-Kč. Rok 2015: příjmy ve výši 47.299.000,-Kč,
výdaje ve výši 99.978.000,-Kč, závazky ve výši 1.920.000,-Kč, pohledávky ve výši
3.276.000,-Kč. ZM tento Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2014 - 2015
schvaluje.
Usnesení č. 260/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku
na obnovu nemovité kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti
č. p. 8 v Loučné, rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k.ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj
Ústecký, ve výši 125.000,-Kč, a to z programu na ,,Podporu obnovy kulturních památek
prostřednictvím obce s rozšířenou působností“.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité
kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti č. p. 8 v Loučné,
rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k.ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký, ve výši
125.000,-Kč, a to z programu na ,,Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obce
s rozšířenou působností“.
b) schválit podmínky Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu
nemovité kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti č. p. 8
v Loučné, rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k. ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký,
ve výši 125.000,-Kč, a to z programu na ,,Podporu obnovy kulturních památek
prostřednictvím obce s rozšířenou působností“.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 125.000,-Kč z programu na ,,Podporu obnovy
kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností“ na obnovu nemovité
kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti č. p. 8 v Loučné,
rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k. ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký.
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu na
,,Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností“ na
obnovu nemovité kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti
č. p. 8 v Loučné, rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k. ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj
Ústecký, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
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Usnesení č. 261/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí
dotace na projekt ,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“, ve výši
1.636.016,-Kč, a to z programu 117D61 ,,Bezbariérové obce“, podmnožiny subtitulu
117D61200 ,,Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou a v budovách
městských a obecních úřadů“ pro rok 2011.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na projekt
,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“, ve výši 1.636.016,-Kč, a to
z programu 117D61 ,,Bezbariérové obce“, podmnožiny subtitulu 117D61200 ,,Odstraňování
bariér v budovách s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů“ pro
rok 2011.
b) schválit podmínky Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na
projekt ,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“, ve výši 1.636.016,-Kč, a
to z programu 117D61 ,,Bezbariérové obce“, podmnožiny subtitulu 117D61200
,,Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou a v budovách městských a
obecních úřadů“ pro rok 2011.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 1.636.016,-Kč z programu 117D61 ,,Bezbariérové
obce“, podmnožiny subtitulu 117D61200 ,,Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou
službou a v budovách městských a obecních úřadů“ pro rok 2011, na projekt ,,Jiříkov,
bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“.
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu 117D61
,,Bezbariérové obce“, podmnožiny subtitulu 117D61200 ,,Odstraňování bariér v budovách
s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů“ pro rok 2011, na projekt
,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“, budou kryty z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2012 a 2013.
Usnesení č. 262/2012
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 16. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 10. 09. 2012.
Usnesení č. 263/2012
1. ZM projednalo prodloužení Plánu odpadového hospodářství Města Jiříkova do roku 2014.
2. ZM rozhodlo prodloužit Plán odpadového hospodářství Města Jiříkova do roku 2014.
Usnesení č. 264/2012
ZM bere na vědomí informaci starosty města o plnění úkolů neuvolněného místostarosty
podle usnesení č. 31/2010 z 2. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného 14. 12. 2010
za 1. pololetí roku 2012.
Usnesení č. 265/2012
1. ZM projednalo předložený návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část p.p.č.
6517/2 o výměře cca 310 m² v k. ú. Jiříkov uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov na stavbu „Jiříkov,
I. etapa – chodník ul. Filipovská – Březinova“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část p.p.č. 6517/2 o výměře
cca 310 m² v k. ú. Jiříkov mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem a Městem Jiříkov na stavbu „Jiříkov, I. etapa – chodník ul. Filipovská –
Březinova“.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o budoucí darovací smlouvě
na část p.p.č. 6517/2 o výměře cca 310 m² v k. ú. Jiříkov uzavíranou mezi Ústeckým krajem
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se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov na stavbu
„Jiříkov, I. etapa – chodník ul. Filipovská – Březinova“.
Ověřovatelé usnesení:
…………………………..
Milena Horáková

…………………………
Petr Wittgruber

V Jiříkově dne 26. září 2012
Zapsala: Martina Fodorová

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 16. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 25. září 2012
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

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

……………………………..
p. Petr Wittgruber

=================================================
Zasedání se zúčastnilo 14 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

Omluveni: paní Libuše Rendlová
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:05 hodin
zahájil 16. zasedání zastupitelstva města. Jeden člen ZM se ze zasedání omluvil. V době
zahájení bylo přítomno 13 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: pan Josef Pokorák
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Petr Dufek
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Václav Jirkovský
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: paní Milena Horáková a
pan Petr Wittgruber, zapisovatelkou byla určena paní Martina Fodorová.
V 16,10 hodin se na zasedání ZM dostavil pan Michal Mrázek.
Předložený program zasedání byl, po odhlasování 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel, doplněn o návrh
smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část p.p.č. 6517/2 na stavbu „Jiříkov, I. etapa –
chodník ul. Filipovská – Březinova“, zastupiteli schválen.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 15. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž se usnesení a zápis z 15. zasedání považují za schválené.
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Pan starosta podrobně informoval přítomné o plnění úkolů z minulých zastupitelstev. Poté
také vedoucí jednotlivých odborů informovali zastupitele o plnění usnesení ze zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: vedoucí odboru výstavby a ŽP pan Miroslav Sabo – usn. 227/2012,
228/2012, 229/2012 a), b), c) a d) – splněna, 229/2012 e) – trvá
Finanční záležitosti: vedoucí ekonomického odboru paní Jitka Kosová – z 12. ZM – 198/2012
– trvá, z 15. ZM 230/2012, 231/2012, 232/2012 a 235/2012 – splněno
Po provedené kontrole plnění usnesení z 12. a 15. zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 245/2012
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Dotazy a připomínky občanů
Pan starosta informoval přítomné členy zastupitelstva a občany o doručené petici zbourání
MŠ v ul. Hradecká pí Lachmanouvou, která předala petici před zasedáním ZM panu
starostovi, ve věci bude postupováno dle petičního zákona
Pí Horákovou zarazila neúčast pana Matičky na zasedání zastupitelstva, neboť je neustále
z jeho strany napadáno rozhodnutí zastupitelstva ohledně zbourání stávající MŠ v ul.
Hradecká a následné vystavění nové MŠ. Jakožto matka dvou dětí si s ním chtěla na toto téma
promluvit
Pí Podzimková – je-li petice, bude vše pozastaveno? – dle rozhodnutí ZM bude dále
pracováno na stavbě nové MŠ
Pí Horáková - pokud se postaví mateřská škola jinde, bude pan Matička spokojený? Kde chce
vzít finance na rekonstrukci stávající budovy? – je schválené usnesení na úvěr do 24 mil. Kč,
zatím město žádné větší finance nevynaložilo
Pí Podzimková – ráda bych touto cestou panu Matičkovi vzkázala, že jeho jednání není
férové, žádám pí Lachmanovou, aby vzkaz vyřídila
8

Pí Lachmanová – pan Matička mi není povinen se svěřovat, kde je či není, ale pokud vím, je
služebně mimo město
Pan starosta – na posledním zasedání chtěl pan Matička, abych pozval ředitelku MŠ na dnešní
jednání, na které se nedostavil ani se neomluvil
Pan Pokorák – ve věci bylo již rozhodnuto a není potřeba věc znova projednávat
Pan Šamša – souhlasím, je vydané usnesení, pokud jim budova přijde jako dominanta města,
mám na to zcela jiný názor
Pan Havlůj - není pravda, že přípravy nic nestály, je to celkem 160.000,-Kč, dal jsem Vám i
můj návrh na postavení mateřské školy, levnější – zastupitelé na svém jednání rozhodli, že se
mateřská školka postaví maximálně do výše 24 mil. Kč, zatím nebylo vyhlášeno žádné
výběrové řízení
Pan starosta – v roce 2007 ZM rozhodlo o rekonstrukci obou mateřských škol, ale výdaje byly
pouze na běžnou údržbu, nikdo nechtěl školu stavět novou, dle zákona lze školu postavit jen
dvoupatrovou a tím nelze umístit potřebný počet dětí, kapacita se tím automaticky sníží,
odborníci v rámci výběrového řízení rozhodnou
Pan Havlůj – rekonstrukce MŠ ul. Filipovská, proč není reklamace ohledně omítek u firmy,
která je dělala? Máte vůbec projekt? – ano, máme zpracovaný projekt
Pan Jirkovský – problémy jsou již prodiskutovány, návrh pana Havlůje je na úkor kuchyně a
tím srovnání pokulhává, je pak otázka, co bude se starou budovou, pozemky se hledaly po
celém městě, aby vyhovovaly všem, bohužel se nenašly, p. Havlůj se zaměřil na výstavbu
nové MŠ, ale prostředky i tak narostou, neboť je potřeba udržovat starou budovu a ty se musí
připočítat, proč nemít novou budovu, jinak by byl Jiříkov „starý“, budova není nijak
architektonicky zajímavá, bylo rozhodnuto rozumně
Pan starosta informoval o: - budova „Beseda“ – před 14 dny proběhlo v mé kanceláři jednání
s majiteli, ti ale čekají na zprávu od Policie ČR a statika, před dnešním jednáním jsem zjistil,
že stále není zpráva od statika
- budova „Rudý dům“ – budovu má v majetku firma Geoenergy
invest – CZ, s.r.o., která se zabývá geotermálními vrty, budovu se snaží využít pro zřízení
staveniště, nabídli jsme jim areál Vlakozu, Lustrů event. ÚSP, neboť by bylo lepší v tomto
stavu budovu zbourat, firma dá do měsíce jejich rozhodnutí, na tyto hlubinné geotermální vrty
pro využití energie peníze získali z dotace z USA, vrtací zařízení objednávají v Austrálii
nejdříve pro Slovensko a pak ho přesunou sem do Čech
Pí Stožická – ať majitelé „Besedy“ sundají ze střechy plechy, dělají silný hluk a je nebezpečí
úrazu – odpověděl pan Sabo – mluvili jsme s nimi, prý byl v neděli zde, žádné plechy nebyly
uvolněné, prověříme vše tedy tento týden znova
Pan Havlůj – na úřední desce města je vyvěšeno povolení na stavbu ČSPHM pana Bernase,
která má stát na hranicích se SRN, ať se revokuje usnesení zastupitelstva a ať nejdříve uklidí
bývalou slévárnu a pak na těch pozemcích postaví novou ČSPHM, dluží 5 mil. Kč –
v minulém volebním období zastupitelstvo schválilo změnu územního plánu, to je již nevratný
krok, pokud bude vše ošetřeno ohledně dopravního označení kvůli bezpečnosti občanů, tak
nemá město jiné připomínky
P. Havlůj – jsou určitě zákonné prostředky, já absolutně nesouhlasím
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměr prodeje pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova
Zastupitelé projednali záměr prodeje p.p.č. 5967/1 v k. ú. Jiříkov – cesta vedoucí kolem domu
manželů K. a p.p.č. 3425 v Brněnské ulici. K prodeji p.p.č. 5967/1 se kladně vyjádřil i pan B.
Po projednání a na doporučení komise V+ŽP a FV zastupitelé přijali toto usnesení:
Usnesení č. 246/2012
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
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a) p.p.č. 5967/1 (ostatní plocha) o výměře 116 m2 v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu a
podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
b) p.p.č. 3425 (ostatní plocha) o výměře 407 m2 v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) záměry prodeje a směny pozemků
ZM projednalo záměr sněmy a prodeje pozemků a to části p.p.č.195/1 za část p.p.č.194 a
pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a pana K., vše v k. ú. Jiříkov. V případě pozemků pana
K. budou zastupitelům objasněny polohy pozemků pana K. formou místního šetření, a proto
se zastupitelé jednohlasně rozhodli na odložení sněmy a prodeje pozemků mezi městem a
panem K.
hlasování = 5 pro
Ke směně a prodeji mezi pozemky ve vlastnictví Českého rybářského svazu, MO Jiříkov a
města Jiříkov zastupitelé přijali toto usnesení:
Usnesení č. 247/2012
1. ZM projednalo záměr směny a prodeje pozemku v k. ú. Jiříkov.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr směny a prodeje pozemku a to části p.p.č.195/1 (zahrada) o
výměře 717 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za
část p.p.č.194 (zahrada) o výměře 21 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Českého rybářského
svazu, MO Jiříkov, Rumburská 454/17, 407 53 Jiříkov dle GOP č. 1306-24/2012 s doplatkem
rozdílu směňovaných pozemků za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 +
náklady.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků
Pan Sabo předložil zastupitelstvu města k projednání zadání zpracování podkladů k zveřejnění
záměru prodeje pozemků ve vlastnictví města. Zastupitelstvo po projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 248/2012
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podaných žádostí.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podané žádosti a to části p.p.č.4573 (zahrada) v k. ú. Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podané žádosti a to části p.p.č.223/3 (zahrada) v k. ú. Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) prodej pozemku
Zastupitelé města projednali předložené schválení prodeje p.p.č. 2759/2 o výměře 1816 m²
v k. ú. Jiříkov pí M. B. Žadatelka nesouhlasí s prodejní cenou 217.920,-Kč z důvodů, že na
pozemku jsou vedeny přípojky vody, el. vedení a dešťové kanalizace a proto žádá o snížení
ceny a to na 150.000,-Kč. Zastupitelé po delší diskuzi rozhodli o odložení prodeje pozemku,
s čímž souhlasila i pí M. B. K dané věci přijali toto usnesení:
Usnesení č. 249/2012
1. ZM projednalo návrh pí M. B., 407 53 Jiříkov na odkup p.p.č. 2759/2 (zahrada),
nacházející se v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, za prodejní
cenu ve výši 150.000,-Kč a tento návrh bere na vědomí.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2. ZM rozhodlo neprodat pozemek ve vlastnictví Města Jiříkova a to pozemkovou parcelu č.
2759/2 (zahrada) o výměře 1816 m2 v k. ú. Jiříkov na zahradu, nacházející se v katastrálním
území Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu
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pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, M. B., 407 53 Jiříkov, za cenu 150.000,Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 2 se zdržel
3. ZM rozhodlo odložit prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č. 2759/2
(zahrada) o výměře 1816 m2 v k. ú. Jiříkov na zahradu, nacházející se v katastrálním území
Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, M. B., 407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. celkem 217.920,-Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) směna pozemků
Zastupitelé projednali směnu pozemků mezi městem Jiříkov a firmou DCFK developerská
spol. Děčín a přijali následující usnesení:
Usnesení č. 250/2012
1. ZM projednalo směnu pozemků.
2. ZM rozhodlo směnit pozemky to část p.p.č. 656 (ostatní plocha) o výměře 375 m2, část
p.p.č. 641 (ostatní plocha) o výměře 359 m2 a část p.p.č. 641 (ostatní plocha) o výměře 65 m2
vše v katastrálním území Jiříkov ve vlastnictví DCFK developerská spol., s.r.o., Radniční 1,
405 01 Děčín za část p.p.č. 6033/2 (ostatní plocha) o výměře 790 m2 v katastrálním území
Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov dle GOP č.1292-2/2012 bez
doplatku.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) majetkoprávní vypořádání pozemků
Zastupitelstvo města projednalo majetkoprávní vypořádání mezi městem Jiříkov a Ústeckým
krajem a přijalo k projednané věci usnesení:
Usnesení č. 251/2012
1. ZM projednalo žádost Ústeckého kraje o majetkoprávní vypořádání a tuto žádost bere na
vědomí.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr darování pozemků do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a to: p.p.č. 5944/37 o výměře 4231 m2, který
vznikl sloučením dílu „k“ odděleného z p.p.č. 5944/1, dílu „a“ z p.p.č.147, dílu „f“
z p.p.č.168, dílu „d+e“ z p.p.č.169/1, dílu „b“ z p.p.č.170/1, dílu „g“ z p.p.č.193/3, dílu „h“
z p.p.č.195/1 a dílu „c“ z p.p.č. 6018 vše v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov a přijmutí daru pozemků do vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407
53 Jiříkov, a to: p.p.č. 5944/26 o výměře 1 m2 odděleného z p.p.č. 5944/26, pozemku p.č.
6129/2 o výměře 395 m2 odděleného z p.p.č. 6129 a pozemku p.č. 496 o výměře 973 m2 vše
v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
g) úplatný převod zemědělského pozemku
Na základě vyhlášené nabídky Pozemkového fondu ČR na úplatný převod pozemků dle zák.
č. 95/1999 Sb. § 7, podalo město žádost o pozemek p.p.č. 1701/1 o výměře 3394 m² za cenu
28.710,-Kč, který je v Mánesově ulici, k. ú. Jiříkov. Po projednání zastupitelé přijali usnesení:
Usnesení č. 252/2012
1. ZM projednalo podání žádosti o úplatný převod p.p.č.1701/1 (trvalý travní porost) o
výměře 3394 m2 v k. ú. Jiříkov.
2. ZM bere na vědomí podání žádosti o úplatný převod p.p.č.1701/1 (trvalý travní porost) o
výměře 3394 m2 v k. ú. Jiříkov na Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Děčín.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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5. Usnesení z 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali a bez připomínek vzali na vědomí usnesení ze zasedání Finančního
výboru. Zastupiteli bylo k uvedenému přijato usnesení:
Usnesení č. 253/2012
ZM bere na vědomí usnesení 15. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 20. 09. 2012.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - červen 2012
Zastupitelé projednali předložený rozbor hospodaření města za I. pololetí 2012, které bez
připomínek vzali na vědomí a přijali usnesení:
Usnesení č. 254/2012
ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen
2012:
a) příjmy ve výši 21.602.048,83 Kč, výdaje ve výši 17.468.217,63 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 4.133.831,20 Kč,
b) výnosy ve výši 24.144.268,26 Kč, náklady ve výši 14.929.626,88 Kč, výsledek
hospodaření 9.214.641,38 Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) účtovací dopis
Zastupitelé vzali, po projednání, na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku
obcí SEVER na dotaci „Zásněžky“ ve výši 225.000,-Kč a rozhodli tento dopis schválit a
zabezpečit jeho úhradu. K tomu přijali usnesení:
Usnesení č. 255/2012
ZM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na dotaci
„Zásněžky“ ve výši 225.000,-Kč a rozhodlo schválit a uhradit tento účtovací dopis na dotaci
„Zásněžky“ a zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu
ve výši 225.000,-Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Na doporučení rady města a finančního výboru, projednalo zastupitelstvo přijetí dotace na
aktivní politiku zaměstnanosti na druhé čtvrtletí roku 2012. Poté přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 256/2012
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 268.843,-Kč přijatou v období od 01. 04. 2012 do 30. 06. 2012 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) rozpočtové opatření č. 13/2012 Města Jiříkova a převod do fondu rezerv
Zastupitelé podrobně projednali předložené rozpočtové opatření města č. 13/2012 a převod
z běžného účtu do fondu rezerv. Po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 257/2012
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 13/2012 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 13/2012 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu dotace Zelená úsporám ze základního běžného účtu do fondu
rezerv jednorázově částku 4.332.600,-Kč. Tento fond bude použit při tvorbě rozpočtu na rok
2013 k případnému financování výdajů roku 2013.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet fondu rezerv do 10. 10. 2012.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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e) grantový program Města Jiříkova pro rok 2013
Zastupitelé projednali předložený Grantový program Města Jiříkova pro rok 2013, který bez
připomínek schválili a přijali usnesení:
Usnesení č. 258/2012
1. ZM projednalo Grantový program Města Jiříkova pro rok 2013 a rozhodlo tento grantový
program přijmout a schválit.
2. ZM bere na vědomí předložený návrh formuláře „Smlouva o poskytnutí dotace“ z
rozpočtu Města Jiříkova a schvaluje tento formulář - návrh smlouvy, zároveň rozhodlo
pověřit starostu města podepisovat smlouvy o poskytnutí dotace u poskytovaných příspěvků
radou města.
3. ZM na základě doporučení RM rozhodlo o částce ve výši 250.000,-Kč, která bude
vyčleněna v rozpočtu města na rok 2013 na granty pro občanská sdružení a jiné neziskové
organizace.
4. ZM na základě doporučení RM rozhodlo zřídit grantovou komisi, tvořenou Finančním
výborem Zastupitelstva města Jiříkova a dalšími 2 členy Zastupitelstva města Jiříkova, a to pí
Mgr. Renátou Hegnerovou a Naděždou Stožickou. Tato komise projedná žádosti o granty na
rok 2013 a navrhne přidělení grantů.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2014 - 2015
Zastupitelstvo podrobně projednalo Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2014 – 2015 a
přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 259/2012
ZM projednalo návrh Rozpočtového výhledu Města Jiříkova na roky 2014 – 2015. Rok
2014: příjmy ve výši 50.122.000,-Kč, výdaje ve výši 114.406.000,-Kč, závazky ve výši
1.920.000,-Kč, pohledávky ve výši 3.176.000,-Kč. Rok 2015: příjmy ve výši 47.299.000,-Kč,
výdaje ve výši 99.978.000,-Kč, závazky ve výši 1.920.000,-Kč, pohledávky ve výši
3.276.000,-Kč. ZM tento Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2014 - 2015
schvaluje.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
g) rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku
Zastupitelé po projednání poskytnutí příspěvku ve výši 125.000,-Kč na obnovu nemovité
kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista přijali toto usnesení:
Usnesení č. 260/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku
na obnovu nemovité kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti
č. p. 8 v Loučné, rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k.ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj
Ústecký, ve výši 125.000,-Kč, a to z programu na ,,Podporu obnovy kulturních památek
prostřednictvím obce s rozšířenou působností“.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité
kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti č. p. 8 v Loučné,
rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k.ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký, ve výši
125.000,-Kč, a to z programu na ,,Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obce
s rozšířenou působností“.
b) schválit podmínky Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu
nemovité kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti č. p. 8
v Loučné, rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k. ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký,
ve výši 125.000,-Kč, a to z programu na ,,Podporu obnovy kulturních památek
prostřednictvím obce s rozšířenou působností“.
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c) přijmout finanční prostředky ve výši 125.000,-Kč z programu na ,,Podporu obnovy
kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností“ na obnovu nemovité
kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti č. p. 8 v Loučné,
rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k. ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj Ústecký.
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu na
,,Podporu obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působností“ na
obnovu nemovité kulturní památky – sochy Žehnajícího Krista u venkovské usedlosti
č. p. 8 v Loučné, rejstř. č. ÚSKP 33770/5-3772, k. ú. a obec Jiříkov, okres Děčín, kraj
Ústecký, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2012.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
h) rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace
Na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byla městu poskytnuta dotace na
projekt „Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“ a to ve výši 1.636.016,-Kč.
Zastupitelé po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 261/2012
1. ZM projednalo a bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí
dotace na projekt ,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“, ve výši
1.636.016,-Kč, a to z programu 117D61 ,,Bezbariérové obce“, podmnožiny subtitulu
117D61200 ,,Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou a v budovách
městských a obecních úřadů“ pro rok 2011.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na projekt
,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“, ve výši 1.636.016,-Kč, a to
z programu 117D61 ,,Bezbariérové obce“, podmnožiny subtitulu 117D61200 ,,Odstraňování
bariér v budovách s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů“ pro
rok 2011.
b) schválit podmínky Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na
projekt ,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“, ve výši 1.636.016,-Kč, a
to z programu 117D61 ,,Bezbariérové obce“, podmnožiny subtitulu 117D61200
,,Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou službou a v budovách městských a
obecních úřadů“ pro rok 2011.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 1.636.016,-Kč z programu 117D61 ,,Bezbariérové
obce“, podmnožiny subtitulu 117D61200 ,,Odstraňování bariér v budovách s pečovatelskou
službou a v budovách městských a obecních úřadů“ pro rok 2011, na projekt ,,Jiříkov,
bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“.
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z programu 117D61
,,Bezbariérové obce“, podmnožiny subtitulu 117D61200 ,,Odstraňování bariér v budovách
s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů“ pro rok 2011, na projekt
,,Jiříkov, bezbariérové úpravy budovy městského úřadu“, budou kryty z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2012 a 2013.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Usnesení z 16. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali předložené usnesení ze zasedání Kontrolního výboru, který bez
připomínek vzali na vědomí. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 262/2012
ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 16. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Jiříkova ze dne 10. 09. 2012.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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8. Různé
a) prodloužení Plánu odpadového hospodářství Města Jiříkova
Pan Sabo předložil zastupitelům k projednání Plán odpadového hospodářství Města Jiříkova
do roku 2014. Zastupitelé po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 263/2012
1. ZM projednalo prodloužení Plánu odpadového hospodářství Města Jiříkova do roku 2014.
2. ZM rozhodlo prodloužit Plán odpadového hospodářství Města Jiříkova do roku 2014.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) plnění úkolů neuvolněného místostarosty za 1. pololetí roku 2012
Zastupitelé projednali plnění úkolů neuvolněného místostarosty města pana Miroslava Horáka
za I. pololetí roku 2012 a přijali toto usnesení:
Usnesení č. 264/2012
ZM bere na vědomí informaci starosty města o plnění úkolů neuvolněného místostarosty
podle usnesení č. 31/2010 z 2. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného 14. 12. 2010
za 1. pololetí roku 2012.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
c) smlouva o budoucí darovací smlouvě v souvislosti se stavbou „Jiříkov, I. etapa – chodník
ul. Filipovská – Březinova“
Krajský úřad Ústeckého kraje zaslal návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě v souvislosti
se stavbou chodníku ulic Filipovská – Březinova. Smlouva byla schválena Zastupitelstvem
ÚK pod usn. č. 52/31Z/2012 dne 05. 09. 2012. Tato smlouva bude jedním z dokladů při
podání žádosti o finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v Praze.
Zastupitelé po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 265/2012
1. ZM projednalo předložený návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část p.p.č.
6517/2 o výměře cca 310 m² v k. ú. Jiříkov uzavíranou mezi Ústeckým krajem se sídlem
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov na stavbu „Jiříkov,
I. etapa – chodník ul. Filipovská – Březinova“ a tento návrh smlouvy bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část p.p.č. 6517/2 o výměře
cca 310 m² v k. ú. Jiříkov mezi Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem a Městem Jiříkov na stavbu „Jiříkov, I. etapa – chodník ul. Filipovská –
Březinova“.
3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o budoucí darovací smlouvě
na část p.p.č. 6517/2 o výměře cca 310 m² v k. ú. Jiříkov uzavíranou mezi Ústeckým krajem
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov na stavbu
„Jiříkov, I. etapa – chodník ul. Filipovská – Březinova“.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkov
Pan Jirkovský podrobně přednesl své připomínky ohledně zbourání objektů v areálu bývalé
JAWY, v rámci demolice byly odboru V+ŽP uloženy úkoly, které dle jeho názoru nebyly
splněny ani nebyly následně kontrolovány
Pan Fulín odpověděl panu Jirkovskému, že záměrem bylo na pozemku bývalého areálu
JAWY postavit fotovoltaickou elektrárnu, na demolici mají řádnou smlouvu o dílo, ale
bohužel se s firmou dostali do sporu, neboť firma nedodržela všechny podmínky demolice
včetně následného uklizení pozemku a proto dílo od firmy nepřevzali, toto jim brání v dalším
jednání
Pan Jirkovský k tomu podotkl, že termín demolice byl stanoven na konec srpna 2012 a proto
bylo nezbytné, aby si požádali o prodloužení termínu
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Pan Fulín odpověděl, že o celou věc se starají lidé a právníci z jeho firmy, je to časově
náročné jednání, když areál kupovali, měli za to, že je pozemek celistvý, nevěděli, že jej
rozděluje cesta, při přebírání pozemku byl celý oplocený, díky rozkrádání (viz svodky MP) se
plot porušil, firma, která prováděla demolici, měla areál kompletně oplotit, což neudělala, to
se také neustále řeší, normální je samozřejmě nekrást, ale lidé tím demolují i oplocení areálu
10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a pozval přítomné
zastupitele na oslavy 140. výročí založení SDH Jiříkov a 666 let první písemné zmínky o
Jiříkovu. V 18:50 hodin ukončil 16. veřejné zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.
V Jiříkově dne 3. října 2012
Zapsala: Martina Fodorová
Schválil starosta města pan Michal Maják

…………………………….

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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