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 22. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 25. června 2013
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………........
p. Miroslav Skramužský

……………………………..
p. Petr Wittgruber

=================================================
Zasedání se zúčastnilo 15 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

1. Zahájení

Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
zahájil 22. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno 15 členů ZM –
Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: pan Václav Jirkovský
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Mgr. Eva Lachmanová
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Bc. Michal Mrázek
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Miroslav Skramužský
a pan Petr Wittgruber, zapisovatelkou byla určena paní Martina Fodorová. Předložený
program zasedání byl zastupiteli schválen.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 21. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž se usnesení a zápis z 21. zasedání považují za schválené.
=================================================================
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Pan starosta informoval přítomné zastupitele a občany o plnění úkolů z minulého
zastupitelstva. Následně i vedoucí jednotlivých odborů podrobně informovali o plnění
usnesení z předešlých zasedání ZM:
Majetkové záležitosti: 21. ZM – usn. č. 339/2013 a 340/2013 – splněna, usn. č. 341/2013 –
trvá, usn. č. 342/2013, 343/2013 a 344/2013 - splněna
Finanční záležitosti: 12. ZM – usn. č. 198/2012 – trvá, 21. ZM – usn. č. 324/2013, 345/2013 351/2013 - splněna
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 357/2013
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Dotazy a připomínky občanů
p. Zajíček – jak se bude řešit neopakování zaplavení nemovitostí, jak tomu bylo při
povodních? - odpověděl pan starosta – vodě nedokážeme poručit, byli jsme u vás v době
povodní, udělali jsme prvotní opatření vytržením trubek, počasí nám nepřeje, abychom mohli
pokračovat, koryto musí zůstat průchozí s tím, že u vás na zahradě se koryto rozšíří, aby
mohlo navazovat na již upravené vrchní koryto,
- stanovte mi termín, dokdy se udělají nápravy - přesný termín Vám teď
nedokážu stanovit
- další věcí je zabezpečení odtoku bahna ze zničeného rybníka, je to novou
věcí, která se stala při prvních povodních, celou dobu jsme se uvolnění bahna obávali,
stavidlo zřejmě shnilo, otvor je volný a bahno, které přetéká i dnes, je to jako kaše, závada je
na rybníku a rád bych slyšel, jak to budete řešit – odpověděl pan starosta – dnes tam pracuje
pan Kocman, s bagrem uvolňuje prostor u stavidla, včera byl u nás na jednání majitel rybníka
a okolních pozemků, který nám přislíbil, že opraví stavidla, navrhli jsme mu převod rybníka
pod město včetně správy o něj, ale v jeho zájmu je rybník prodat, bude kontaktovat pana
Bernase a návrh i pana Malého, u jednání byl přítomen pan místostarosta a pan Sabo s pí
Havlovou
- vadí mi, že není nouzové řešení zahrazení bez majitele, je tam i povodí Ohře,
které má nad tím dozor, pomohl by dvoumetrový panel, aby se bahno zastavilo, posud tekla

2

jen voda – odpověděl pan starosta – slibuji, že se tomu budu osobně věnovat, tak aby vzešla
náprava, ale termín vám nedokážu říct
p. Havlůj – „blíží se prázdniny, viděl jste někdo z vás, jak vypadá Elitex? Když jdu okolo se
psem, lítají tam malé děti, až tam někdo spadne a bude úraz, tak bude co? Proč to nezabezpečí
město a pan Bernas je dost bohatej, abyste to z něj dostali, nebo čekáte opravdu, až se stane
úraz?“ – odpověděl pan místostarosta – pan Bernas byl několikrát vyzván, vchody dokonce
zazdil, po týdnu se objevilo zbourání u jedněch dveří a za chvilku to bylo všude vybourané,
Městská policie tam jezdí dost často, neboť tam dochází ke krádežím rámů, jezdí tam na
pravidelné hlídky několikrát denně včetně zacházení dovnitř budovy, minulý týden tam zajistili
pachatele krádeží, který byl v pátrání, chodí tam patnáctiletá mládež a výše, popíjí tam
energetické nápoje, jezdí tam i policie z Rumburku, je to majetek pana Bernase a byl
několikrát vyzván, je tam i skládka vzadu, kam vozí místní i Němci odpad, nechť se znovu
vejde v jednání s panem Bernasem, je to jeho budova, ať si to sám zajistí
pan starosta – odbor výstavby vyzve pana Bernase, aby si svůj majetek zajistil na základě
připomínek občanů ze zasedání zastupitelstva města
p. Havlůj – „podle stavebného zákona máte právo mu to nařídit“ – odpověděl pan starosta –
my nemáme stavební úřad, to spadá do kompetence města Rumburk
- „proč se prosazuje firma BKN Vysoké Mýto, tato firma udělala projekt na školu za
1.556.000,-Kč, teď jste dle usnesení udělali další smlouvu o dílo s touto firmou na školu za
228.000,-Kč, dál jste udělali dle usnesení č. 437 na bytový dům čp. 1090 na 186.000,-Kč, za
mandátní smlouvu, kterou jste dle vaší rady uzavřeli, 121.000,-Kč, zadali jste té firmě znova
na zateplení zdravotního střediska zase za 137.000,-Kč, je mi to nějaký divný. Chtěl bych
vědět, kdo s tou firmou koresponduje a proč se teda té firmě zadávaj práce nebo tyhle
projekční práce na zateplení budov tady ve městě, zatím doteďka to dělá jenom na školu
celkově 2.347.000,-Kč a na základní školu 905.000,-Kč, na školu je zpracovaný projekt, já
jsem část projektu viděl, protože dělal návrh na střechu a nedojí ta firma město? Podívejte se
na výpis, na jejich umístění na stránkách soudu, ta firma tam není, byla tam před rokem,
dneska tam není, přitom ta firma má povinnost od 01. 12. se registrovat, to by bylo k tomuhle
tomu“ – odpověděl pan Sabo – co se týká projekční firmy BKN, tak ta zde vyhrála výběrové
řízení na projektovou dokumentaci na řešení základní školy jako celku, byla to rekonstrukce
základní školy, kde se řešilo, aby škola byla jako jeden areál včetně jídelny a dílen, proto ta
dokumentace jak říkáte, se dělala v rámci územního řízení, v rámci stavebního řízení stála
tyto peníze, na základě výběrového řízení tato firma vyhrála i novou stavbu domova
důchodců, v návaznosti na to se vyskytly možnosti získání dotací na zateplení v rámci Zelená
úsporám a protože ta firma dělala projekt, byla znovu oslovena, aby v tom pokračovala dál,
protože měla veškeré podklady a proto nám dala nabídku na zpracování toho snížení
energetické náročnosti základní školy a zpracovala realizační dokumentaci včetně výkazu
výměr, která je nutná pro zhotovitele dle zákona o zadávaní zakázek, proto jsme neoslovovali
nikoho jiného, zároveň jsme řešili i managment k výběrovému řízení, kdy nám firma zajistila
veškeré podklady pro podání žádosti Zelená úsporám na školu, kde jsme uspěli, kde nám
přiznali dotaci, když získáme dodavatele, který s námi uzavře smlouvu o dílo, kterou
předložíme poskytovateli dotace, který ji odsouhlasí, po realizaci, ta měla být do konce roku,
v prvním kole se na tuto stavbu nikdo nepřihlásil, což je s podivem, stalo se mi to poprvé,
proto jsme museli udělat druhou výzvu, muselo se udělat předběžné oznámení, které
v současné době skončilo, tento týden zahájíme nové výběrové řízení s očekáváním nabídek,
zároveň jsme požádali u poskytovatele dotace, aby nám prodloužil termín pro podání
podkladů, což nám udělal, teď je máme doplnit do 31. 08. 2013, s tím, že budeme žádat o
změnu termínu, neboť nevěřím, že se nám podaří do konce roku tuto stavbu zrealizovat, co se
týká dalších – zdravotních středisek, bylo to na základě požadavku města, protože se plánuje
na podzim otevření programu Zelená úsporám pro účelová zařízení, proto jsme oslovili firmu,
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která má s tím letité zkušenosti a pomohla nám zajistit dotaci a nemyslím si, že náklady na
realizační projekt, kde dělají projekt skutečných skutečného zaměření, protože nemáme
žádnou dokumentaci a potom musí udělat realizační projekt, který řeší zateplení, aby se ta
dotace mohla získat, takže si nemyslím, že ta cena nebyla objektivní
p. Havlůj – „já vám to vyvrátím, nemáte pravdu, výkaz výměr je v projektu, vy jste mi dal
podklady na střechu, to se z toho nechá vytáhnout, nevím, proč teda to zadáváte znova, když
se to z toho projektu, za který jste dali takový balík, nechá bez problémů vytáhnout, nemusí to
stát takové peníze, chtěl bych vědět, proč jste jim teda zadali zdravotní středisko? Tady není
jiná firma, třeba levnější? Poptali jste ještě nějakou firmu? Ano nebo ne?“ – odpověděl pan
starosta – ne, nepoptali
p. Havlůj – „tak je to protizákonný“ – odpověděl pan starosta – není to protizákonné, je to váš
názor, můžete se obrátit na orgány činné v trestním řízení, odebírám vám slovo
p. Havlůj – „proč mi odebíráte slovo, mám ještě další připomínku k dalšímu bodu“
p. starosta – na tento bod máme 30 minut
p. Baier – problém kanalizace na ulici Rumburská kvůli povodním, která je nedostatečná,
bylo by potřeba ji řešit, dále bych chtěl k polím, kde jsou skruže, které jsou zanesené a
potřeba je vyčistit, aby byl odtok skruží a jestli je záměr nové kanalizace – odpověděl pan
starosta – u kanalizaci jsme neuspěli při podání žádosti o dotaci, ale jednáme s firmou SVS,
kde jsme akcionáři, máme přislíbeno cca 40 Mil. Kč na částečné etapy v rámci Jiříkova a
mělo by se to týkat i Rumburské ulice, nevíme termín, ohledně polí budeme muset jednat
s majiteli polí
p. Sabo – jen doplním, řešíme dvojí kanalizaci, a to dešťovou, o které mluvil pan Baier a
kanalizaci splaškovou, ta se týká baráků, aby splašky napojily do kanalizace, dešťová
kanalizace bude řešena v rámci chodníku a cyklostezky, protože se nikam jinam nevejde než
pod ten chodník, kde se připojí veškeré dešťové vody přilehlých domů, v první fázi řešíme
etapu od hřiště za koupaliště, v současné době se zpracovává projektová dokumentace
v územním řízení na chodník, kdy v rámci podmiňovací investice tam bude i kanalizace, která
bude do dotačního titulu spadat, takže budeme řešit obojí jak splaškovou, tak dešťovou
kanalizaci
p. Baier – řeší někdo statistiku vody, která tam projde, aby byl dán správný průměr
kanalizace, aby to měla nějaký smysl a uváženě to naprojektovat – odpověděl pan starosta –
projektanti s tím doufám počítají, letošní voda byl extrém, koukali jsme na příkopy, začínáme
s jejich čištěním, problém je i propustkách
p. Štetka – dovolil bych si tři věci, jsme asi jedna z mála obcí, které nezajímají velké stavební
firmy, je mi s podivem, že milionová zakázka by nezajímala velkou stavební firmu, když vím,
že firmy typu SKANSKA a METROSTAV dnes chodí do zakázek od 250.000,-Kč nahoru,
někdy jdou i do menších podle vzdáleností – odpověděl pan starosta - nedokážeme to sami
pochopit
p. Štetka – dále bych měl k paní Dynterové, která tady není, ale slyšel jsem tady nějaké
informace, které prohlašuji se nezakládají na pravdě, kdy jsou přímo lží, nelíbí se mi, v tom
dopise, co jste poslal (p. Sabo), bylo napsáno, že město nechce nic přikazovat, že město se
pouze táže, na konci je napsáno, přesně jak jste říkal, že město může přikázat a vy tady říkáte,
že město chce, co vlastně chcete a opřete to o něco, v zákoně je může, to je jedna věc, druhá
věc, zmiňoval jste 80 adres, vím, že jste tam psal 85 adres – detail, ale váš pracovník, váš
podřízený nás informoval, že ty adresy bral od správců sítí, takže dle něj byly správně,
bavíme se o tom domě v Rychnově nad Kněžnou, kde vás zajímalo u setry Ivany Dynterové
odkanalizování, o tom se teďka bavím, navíc jste tam poslali na dva občany, že údajně bydlí
ve městě Jiříkově, to je jedna věc, druhá věc, v tom dopise je zase napsáno ČSN, já se velmi
bojím, že to neumíme podle čeho posoudit, ČSN - tři písmenka - jsou pro mě jedna osmdesáti
sedmi tisícina nějakých souborů dokumentů, prosím vás, který ty soubory z té jedné
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osmdesáti sedmi tisíciny, protože je jich 87 tisíc ve správě normalizačního institutu, nebo
úřadu dnes už, normalizační úřad byl zrušen, takže řekněte mi vlastně, co chcete, podle
kterých těch norem to mám posoudit, druhá věc, třetí věc normy jsou, v mých připomínkách v
zápise tady píšete nezávislé, oni nejsou nezávislé, vy jste mě špatně slyšeli, přehrajte si
záznam, říkal jsem, že jsou nezávazné, to je něco jiného, nezávazné nebo nezávislé, špatně
jste mě slyšeli nebo je to záměr, nevím a je nutno je dělit, nevím co chcete na tom dělit, na
tom se přeci nic dělit nedá na normách, ta buď je nebo není a pokud má nějakou právní
návaznost nebo nemá, ale ČSN jako taková, právní návaznost nemá vůbec žádnou, dál tady
jste napsali, že sklízíme co jsme zaseli, ve škole povolila morálka, já si nemyslím, že jsem to
řekl, neřekl jsem, že ve škole povolila morálka, já jsem řekl, že pan ředitel žádnou nemá a vy
jste tady napsali o celé škole, proč hanobíte celou školu, hanobte pana ředitele, já jsem to řekl
o řediteli panu magistrovi Obergruberovi, magistr pan Obergruber kdyby chtěl, dneska tu byl
a mohli jsme si o tom popovídat, ale není tu já to rozvíjet nebudu, je to jen o magistru
Obergruberovi, znova opakuji jenom jemu se povolila morálka, děkuji
p. Sabo – bylo tu řečeno dost věcí, co se týká toho dopisu, jak jsem říkal 85 adres, jedna
adresa byla směřována na pana Štyngla a paní Štynglovou, došlo k přehlédnutí, když dopis
přišel na tuto adresu, tak měl být vrácen na poštu, paní Dynterová s ním neměla manipulovat,
co se týká závazných norem, tak já píši, že se jedná o závaznou normu, psal jsem „pominu-li,
že norma je směrná nebo závazná“, protože závazná neexistuje
p. starosta – pí Dynterová není přítomna, nebudeme se dále k této věci vyjadřovat
p. Štětka – v zápise z minulého zasedání je uvedeno „nezávislé“
p. Sabo – zápis jsem nepsal já
p. Štětka – ten, kdo dělal zápis, tam napsat nesmysl, žádám o opravu zápisu
p. starosta – do dnes nebyl podán žádný podnět, což bylo konstatováno na začátku zasedání,
dejte nám písemný podnět
p. Štětka – prosím uvést do zápisu, že pan Obergruber má povolenou morálku a ne škola
p. Hodonský – chtěl bych se zeptat, jak to vypadá s Územním plánem, byl doplňován, ale do
dnešního dne není – odpověděl pan starosta – máme ten původní, který je platný, nový
prozatím nebyl schválen
- v jakém je to tedy stádiu? – odpověděl pan Sabo – je schválený koncept,
prostřední část, nyní se připravuje návrh, ale jelikož byly podmínky, že občané zabrali více
zemědělské půdy než je možné, tak nám Krajský úřad napsal, že si máme nechat udělat
posouzení vlivu životního prostředí na územní plán, proto jsme museli přijmout dalšího
člověka, který zpracovává toto posouzení, a na základě toho posouzení budeme tento koncept
upravovat, pak bude konečná verze, která se bude také projednávat 6 – 7 měsíců, po
veřejnoprávním projednání a doplnění připomínek se to teprve předloží ke schválení na
zastupitelstvu, předpokládám do prvního pololetí příštího roku
- v domově důchodců ve Filipově proběhly restituce, jak to s ním vypadá dál,
bude se stavět nový nebo zůstanou v těchto prostorech, dávaly se peníze na extra konto na
výstavbu nového domova? – odpověděl pan starosta – za tyto peníze jsme nechali udělat
projektovou a územní dokumentaci, včetně zpráv a hodnocení v rámci životního prostředí,
v současné době máme stavební povolení, k tomu vám více poví pan Sabo –stavební povolení
ještě na vše nemáme, jsou problémy s plynárnou, se kterou se řeší věcná břemena, podařilo se
nám udělat územní souhlas na elektropřípojku a trafostanici, nyní se bude dodělávat stavební
povolení
p. starosta – klienti budou ve stávajících budovách, projekt za 170 Mil. Kč na stavbu nového
domova důchodců, pokud nebude vyhlášen dotační titul, nelze realizovat, v rámci restituce
požádali redemptoristé, ale zatím se nevyjádřili, dostali návrh smlouvy od Úřadu pro
zastupování státu
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p. Hodonský – budova bývalé školy ve Filipově je nyní čí? – odpověděl pan starosta – ta patří
církvi, Biskupství Litoměřickému
p. Matička – mám dvě věci, první je ke stavbě nové mateřské školky na kopečku, dostal jsem
informaci, že je tam v těch místech navážka, jestli se s tím počítá v rámci projektové
dokumentace, nevím, zda se to zakládá na pravdě, tuto informaci mám z historických zdrojů,
tak ji zde dávám na vědomí – odpověděl pan starosta – nevím, děkujeme za informaci
- druhá věc se týká webových stránek města Jiříkova, všimnul jsem si, že
v odkazu či sekci organizace ve městě je uvedeno deset organizací, vím, že ve městě funguje
mnohem víc organizací nebo občanských sdružení, dle stránek Ministerstva vnitra přes
patnáct, nešlo by aktualizovat či doplnit – odpověděl pan starosta – podíváme se na to, jde i o
jejich zpětný zájem, tak jako jsme se minule bavili spolu a jak jsem naznačil na začátku,
dávám možnost i vám
p. Matička – pleteme dvě věci, já jsem žádal o uvedení odkazu na webové stránky muzeum
Jiříkov do sekce užitečné odkazy, toto je sekce organizace ve městě, kde by třeba občanské
sdružení Muzeum Jiříkov mohlo být, ono existuje již tři roky
p. Döhnert – vrátil bych se k záplavám, u Zajíčků a Horáků nevadí rybník, spíše vadí ta
železniční dráha, tam je příčina k odstranění, vyhrabání trubek pomůže u Horáků, Zajíčkovi to
utopí, když se to otevře u Zajíčků, odnesou to lidé dole, měla by se udělat protipovodňová
vrata ve viaduktu, protože i když bude rybník prázdný, vodu nezadrží, jsou tam 2 km 2 kam,
když spadne voda, tak se na poli vytvoří řeka, která nese vše sebou, ve viaduktu byla voda do
1,7 m výšky, víme, že to byl extrém, ale stává se to v současnosti často, Horákovi byli dvakrát
za noc vytopeni – odpověděl pan starosta – dnes tam byl pan Stredák s panem Hendrychem,
na levé straně vykopali struhu a uvolnili zanesený propustek
- někdo vykácel kus remízu, který v minulosti zadržel vodu a teď chybí –
odpověděl pan starosta – i pole je obdělané, ale hladké a nezadrží žádnou vodu, byli jsme se
tam dnes podívat s panem Semerádem, v případě nějaké takovéto události se naveze
provizorní hráz, která by se poté odstranila
p. Stredák – hrozí ještě riziko, protože nevíme jak je stavěný ten násep a je možné, že se to
poté utrhne a věc to jen zhorší, zítra se tam dostaví bagr, je tam železná trubka 500 – 600 mm
průměr, u té by to měl uvolnit, neboť je ucpaná
p. Döhnert – musí se udělat něco, aby se voda upouštěla postupně a ne to uzavřít kompletně,
musíme odstranit příčinu, takhle to odnesou lidi
p. starosta – musíme něco vymyslet, protože odtamtud to jde nejvíce
p. Döhnert – v ulici Brněnská je nevyužitý kus pozemku, vybagrovat jej jako detekční nádrž
p. starosta – na Brněnské ulici je problém, povodí Ohře udělalo do komunikace vyšší břeh
než obráceně do zahrady, řešit to každopádně budeme, tato oblast je nejvíce postižená
p. Zajíček – k té zdi, o které nyní mluvíte, musel přijít projekt i na obec, když ji zdili, byl jsem
proti, oni mi jen odvětili, že je to schválený projekt
p. starosta – nevím, v té době jsem nebyl starostou
p. Döhnert – chodili tam zástupci povodí Ohře s tím, že ta koryta budou dělat, dostali prý
nějaké finance, vyměřovali to kolem nás, tam co byla Grohmanka prý budou zpravovat zdi,
nešlo by s nimi domluvit postup prací, aby investovali finance tam, kam potřebuje město a ne
tam, kde je oni potřebují utratit – odpověděl pan starosta – koryto je v jejich majetku
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru směny pozemků
Zastupitelé projednali žádost na směnu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a manželů H.
přijali usnesení:
Usnesení č. 358/2013
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1. ZM projednalo žádost na směnu p.p.č. 6626 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví M. a J. H. za část
p.p.č. 6670 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru směny p.p.č. 6626 v
k. ú. Jiříkov ve vlastnictví M. a J. H za část p.p.č. 6670 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města
Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
b) záměry prodeje a směny pozemků
Zastupitelstvo města projednalo záměry prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města
Jiříkov a přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 359/2013
1. ZM projednalo záměry prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků a to části p.p.č. 2476/4
(zahrada) o výměře 84 m2 a st.p.č.1753 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 58 m2 vše v
k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1347-18/2013 ve vlastnictví Města Jiříkov za p.p.č. 6218/3 (ostatní
plocha) o výměře 32 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví P. Š., Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady s doplatkem ceny rozdílu směňovaných
pozemků.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. ZM schvaluje zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 5406 (ostatní plocha) o výměře 209 m2 a části p.p.č. 5405 (trvalý travní porost) o
výměře 737 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 212-9/2013 na stavbu rodinného
domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., + náklady,
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2
b) p.p.č. 2960/7 (zahrada) o výměře 1086 m v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) prodej pozemků
Zastupitelé projednali dle podaných žádostí prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a
přijali k věci toto usnesení:
Usnesení č. 360/2013
1. ZM projednalo prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 621/1 (orná půda) o výměře 874 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům P. a J. H., Jiříkov, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem 880,-Kč. Na prodej pozemku bude uzavřena
smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m2 a
rok,
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) p.p.č. 5608/10 (trvalý travní porost) o výměře 345 m2 a p.p.č. 5608/11 (trvalý travní porost)
o výměře 154 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, manželům
MUDr. E. a P. P., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 59.880,-Kč,
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) p.p.č. 2294/1 (trvalý travní porost) o výměře 2080 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, panu J. S., Jiříkov, na stavbu rodinného, za cenu dle smlouvy o
budoucí kupní smlouvě č. 025/2006, tj. 46.900,-Kč za podmínek, že při podpisu kupní
smlouvy kupující podepíše směnku na částku 23.200,-Kč splatnou 31.12.2014 pokud do
tohoto data nebude rodinný dům zkolaudování.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) části p.p.č. 1890/7 (trvalý travní porost) o výměře 629 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP
č. 1312-40/2012, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
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úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na rozšíření zahrady, manželům N.
a M. V., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
tj. celkem 80.180,-Kč.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) odkup pozemků
V rámci probíhajícího majetkoprávního vypořádání stavby „Reko mostu Jiříkov“ mezi
Ústeckým krajem a Městem Jiříkov požádal Ústecký kraj pana Miloše Fibigera o odkoupení
pozemků v jeho vlastnictví. Tyto pozemky vykupuje za 50,-Kč/m2. Město oslovilo pana
Fibigera, ten by pozemky prodal, ale za kupní cenu 150,-Kč/m2. Zastupitelé po projednání
věci přijali usnesení:
Usnesení č. 361/2013
1. ZM projednalo odkup pozemků ve vlastnictví Miloše Fibigera, Kynšperk nad Ohří.
2. ZM neschvaluje odkup části st.p.č. 635 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 210 m2 a
p.p.č.167/1 (zahrada) o výměře 30 m2, p.p.č.167/2 (zahrada) o výměře 49 m2 a p.p.č.188/1
(zahrada) o výměře 457 m2 vše v k. ú. Jiříkov z vlastnictví pana Miloše Fibigera, Kynšperk
nad Ohří za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 111.900,-Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
e) dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
Zastupitelstvo města projednalo žádost o prodloužení lhůty na předložení kolaudačního
rozhodnutí – prodloužení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 08/2008 a přijali usnesení:
Usnesení č. 362/2013
1. ZM projednalo předložený návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č.008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a
panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2
a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy a
termínu kolaudace stavby do 01. 05. 2014.
2. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.008/2008 ze
dne 28. 04. 2008 mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J. Jiříkov a to na část
p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2
vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy a termínu kolaudace stavby do 01.
05. 2014.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
f) majetkoprávní vypořádání pozemků
Zastupitelstvo projednalo majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a
pozemků ve vlastnictví Ústeckého kraje v souvislosti s dokončenou stavbou Ústeckého kraje
„REKO mostu ev.č. 263-025 Jiříkov“ a přijalo usnesení:
Usnesení č. 363/2013
1. ZM projednalo přijmutí daru pozemku z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a to: p.p.č. 6129/2 (ostatní plocha) o výměře
395 m2 oddělené z p.p.č. 6129 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1260-26/2011 do vlastnictví Města
Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424.
2. ZM schvaluje přijmutí daru pozemku z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a to: p.p.č. 6129/2 (ostatní plocha) o výměře
395 m2 oddělené z p.p.č. 6129 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1260-26/2011 do vlastnictví Města
Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424.
3. ZM projednalo darování pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a to: p.p.č. 5944/37 (ostatní
plocha) o výměře 4231 m2, která vznikla 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 dle GOP č.
1260-26/2011, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
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úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, do vlastnictví Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.
4. ZM rozhodlo darovat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkov a to: p.p.č. 5944/37 (ostatní
plocha) o výměře 4231 m2, která vznikla 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 dle GOP
č. 1260-26/2011, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, do vlastnictví Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.
hlasování = 15pro, 0 proti, 0 se zdržel
g) převod nemovitostí po bývalém ÚSP Jiříkov
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ohledně darování nemovitostí v jeho
vlastnictví Městu Jiříkov zastupitelé projednali přijetí daru a přijali toto usnesení:
Usnesení č. 364/2013
1. ZM projednalo přijmutí daru nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a to:
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 563, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna
na st.p.č. 544
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 564, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna
na st.p.č. 545
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č p. 568, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna
na st.p.č. 551
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.e. 24, způsob využití: rodinná rekreace, umístěna na
st.p.č. 550
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 1420
- pozemek: st.p.č. 543/1 o výměře 79 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společný dvůr
- pozemek: st.p.č. 544 o výměře 895 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 545 o výměře 193 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 550 o výměře 539 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 551 o výměře 378 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 1053 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st.p.č. 1056 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st.p.č. 1420 o výměře 112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 478/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/1 o výměře 1832 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 490 o výměře 3290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití zeleň
- pozemek: p.p.č. 491/1 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 571 o výměře 2281 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
v obci Jiříkov a katastrálním území Jiříkov, zapsaných na LV č. 1504 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za podmínky zpětného
bezúplatného převodu v případě zamýšleného zcizení předmětných nemovitostí a za
podmínky zachování sociálních služeb v předmětných nemovitostech, to vše po dobu 10 let
od převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí a vyjmutí uvedených nemovitostí z
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hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem:
Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048 do vlastnictví Města Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, který bude předán k hospodaření příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov.
2. ZM schvaluje přijmutí daru nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a to:
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 563, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna
na st.p.č. 544
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 564, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna
na st.p.č. 545
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č p. 568, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna
na st.p.č. 551
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.e. 24, způsob využití: rodinná rekreace, umístěna na
st.p.č. 550
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 1420
- pozemek: st.p.č. 543/1 o výměře 79 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společný dvůr
- pozemek: st.p.č. 544 o výměře 895 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 545 o výměře 193 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 550 o výměře 539 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 551 o výměře 378 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 1053 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st.p.č. 1056 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st.p.č. 1420 o výměře 112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 478/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/1 o výměře 1832 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 490 o výměře 3290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití zeleň
- pozemek: p.p.č. 491/1 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 571 o výměře 2281 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
v obci Jiříkov a katastrálním území Jiříkov, zapsaných na LV č. 1504 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za podmínky zpětného
bezúplatného převodu v případě zamýšleného zcizení předmětných nemovitostí a za
podmínky zachování sociálních služeb v předmětných nemovitostech, to vše po dobu 10 let
od převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem:
Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048 do vlastnictví Města Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, který bude předán k hospodaření příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
h) převod movitého majetku po bývalém ÚSP Jiříkov
Rada Ústeckého kraje projednala a rozhodla ohledně poskytnutí daru movitých věcí Městu
Jiříkov a to za podmínky, že předmět daru bude používán výhradně, k němuž byl darován, a
to ke zřízení Azylového domu pro matky s dětmi. Zastupitelstvo po projednání přijalo
následující usnesení:
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Usnesení č. 365/2013
1. ZM projednalo přijmutí daru movitých věcí v celkové hodnotě 222.337,-Kč z vlastnictví
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 do
vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, který bude předán
k hospodaření příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov a to:
název
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
Aut. pračka IVC primus R 10
1994
90.282,Aut. pračka Elektrolux Wascat
1997
133.350,Elektrolux bubnový sušič TT 350
1998
103.950,Aut. pračka Elektrolux Wascat
1999
103.950,Aut. pračka Elektrolux Wascat
2001
143.850,Aut. pračka Elektrolux Wascat
2003
143.850,Žehlič prádla IC43316
2008
252.008,107.579,Mrazící pult 463 l
1992
13.780,Kuch. robot universal
1973
13.425,Smažící pánev sklopná
1991
14.058,Konvektomat Retigo
1996
227.992,Odsavač par
1997
67.757,Robot RE 22 s příslušenstvím
2005
154.300,Elektická pánev Lotus
2009
189.960,114.758,Autom. pračka Bosch
1999
24.990,El. kotel varný
1999
8.507,El. kotel varný
1999
8.714,El. kotel varný
1999
8.714,El. kotel varný
1999
8.714,Chladnička 3001 Whirlpool
1999
11.760,Mrazící skříň LTH 455 l
2007
17.850,El. sporák Alba
2004
39.000,El. sporák Alba
2004
28.234,El. ohřívač na 1150 1-12KW
2000
27.600,El. ohřívač na 125 l
1985
2.790,El. ohřívač na 80 l
1989
2.490,Čerpadlo ponorné
1990
4.120,Čerpadlo ponorné
2003
10.497,Čerpadlo ponorné nautila Sigmona
2009
8.686,Čerpadlo ponorné Grundfos
2011
2.424,El. otvírání brány
2004
22.491,2. ZM schvaluje přijmutí daru movitých věcí v celkové hodnotě 222.337,-Kč z vlastnictví
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 do
vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, který bude předán
k hospodaření příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov a to:
název
Aut. pračka IVC primus R 10
Aut. pračka Elektrolux Wascat
Elektrolux bubnový sušič TT 350
Aut. pračka Elektrolux Wascat
Aut. pračka Elektrolux Wascat
Aut. pračka Elektrolux Wascat

rok poř.
1994
1997
1998
1999
2001
2003

PC (Kč)
90.282,133.350,103.950,103.950,143.850,143.850,-

ZC (Kč)
-
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Žehlič prádla IC43316
Mrazící pult 463 l
Kuch. robot universal
Smažící pánev sklopná
Konvektomat Retigo
Odsavač par
Robot RE 22 s příslušenstvím
Elektická pánev Lotus
Autom. pračka Bosch
El. kotel varný
El. kotel varný
El. kotel varný
El. kotel varný
Chladnička 3001 Whirlpool
Mrazící skříň LTH 455 l
El. sporák Alba
El. sporák Alba
El. ohřívač na 1150 1-12KW
El. ohřívač na 125 l
El. ohřívač na 80 l
Čerpadlo ponorné
Čerpadlo ponorné
Čerpadlo ponorné nautila Sigmona
Čerpadlo ponorné Grundfos
El. otvírání brány

2008
1992
1973
1991
1996
1997
2005
2009
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2007
2004
2004
2000
1985
1989
1990
2003
2009
2011
2004

252.008,107.579,13.780,13.425,14.058,227.992,67.757,154.300,189.960,114.758,24.990,8.507,8.714,8.714,8.714,11.760,17.850,39.000,28.234,27.600,2.790,2.490,4.120,10.497,8.686,2.424,22.491,hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel

5. Usnesení z 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesení z 24. jednání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkov a po projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 366/2013
ZM bere na vědomí usnesení 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 17. 06. 2013.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
6. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Jiříkova za rok 2012
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkov za rok 2012 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkov za rok 2012 a po jeho projednání
přijalo usnesení:
Usnesení č. 367/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2012 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2012 a projednání
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
2. ZM zároveň rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2012 ve
výši 7.018.040,19 Kč do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce
2013.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést převod částky ve výši
7.018.040,19 Kč z běžného účtu města do rezervního fondu v termínu do 20. 07. 2013.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) dobrovolný svazek obcí SEVER – Zásněžky 2012 – vratka zůstatku
Na základě doporučení Finančního výboru použít na projektové práce spojené se snížením
energetické náročnosti obou zdravotních středisek vratku zůstatku předloženého vyúčtování
dotace zásněžky“ DSO Sever, přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 368/2013
ZM bere na vědomí předložené vyúčtování dotace „Zásněžky“ Dobrovolným svazkem obcí
SEVER, dotace ve výši 225.000,-Kč byla městem poskytnuta v roce 2012, vratka po
vyúčtování v roce 2013 je ve výši 204.197,50 Kč. ZM rozhodlo vratku ve výši 204.197,50 Kč
přijmout a použít na financování projektových prací na snížení energetické náročnosti obou
zdravotních středisek.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) dobrovolný svazek obcí Sever – účtovací dopis
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložený účtovací dopis DSO Sever na poskytnutí dotace na
„Zásněžky“ – II. etapa a po jeho projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 369/2013
ZM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na
poskytnutí dotace na „Zásněžky“ – II. etapa ve výši 267.790,-Kč a rozhodlo schválit a uhradit
tento účtovací dopis na poskytnutí dotace na „Zásněžky“ – II. etapa a zároveň ukládá
tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši 267.790,-Kč.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) rozpočtové opatření č. 4/2013 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 4/2013 a přijali usnesení:
Usnesení č. 370/2013
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 4/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 4/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 2 se zdržel
8. Usnesení z 24. a 25. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápisy z konání 24. a 25. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkov a po projednání přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 371/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 24. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 20. 05. 2013.
2. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 25. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 17. 06. 2013.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
9. Různé
a) městská policie
Zastupitelstvo projednalo návrh na odvolání pověřeného strážníka Městské policie Jiříkov
pana Herberta Lache a přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 372/2013
ZM projednalo návrh na odvolání pana Herberta Lache, pověřeného strážníka Městské
policie Jiříkov k plnění některých úkolů při řízení městské policie vyplývající ze STATUTU
MĚSTSKÉ POLICIE JIŘÍKOV a tento návrh neschvaluje.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 3 se zdržel
b) odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva
města
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Zastupitelé vzali na vědomí jmenný seznam členů výborů Zastupitelstva města Jiříkov, kteří
nejsou členy zastupitelstva a po projednání rozhodli schválit proplacení peněžitého plnění.
K věci přijali usnesení:
Usnesení č. 373/2012
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od 01. 01. 2013 do 25. 06. 2013.
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova ve výši:
Finanční výbor
paní I. B., Jiříkov
1.600,-Kč
pan J. M., Jiříkov
2.400,-Kč
Kontrolní výbor
pan D. W., Jiříkov
2.400,-Kč
pan M. S., Jiříkov
1.600,-Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
c) informace o činnosti rady města za období od posledního zasedání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města od
posledního zasedání Zastupitelstva města a přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 374/2013
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.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
pí Stožická – v pátek a sobotu se v budově bývalého kina konaly rómské zábavy, které byly
velmi hlučné, opilí lidé se prali a pokřikovali na náměstí, zábavy končily v ranních hodinách,
bylo konání akce oznámeno na městském úřadě? – nebylo, prověříme, je povinností akci
oznámit a to nejen v rámci vybírání vstupného, jak máme ve vyhlášce města
p. Šamša – máme v rámci povodní již vyčíslenou škodu? Pokud ano, kolik – ve městě působil
pověřený likvidátor z Ústeckého kraje, byli jsme s ním a pí Havlovou na rybnících, a to na
Ostrováku, kde škoda je odhadována na cca 300.000,-Kč, na Duháku – 1,2 Mil. Kč a na
bývalém koupališti, kde škoda je nejvyšší, přes 2 Mil. Kč, jsou to jen předběžné odhady,
musíme nyní nechat zpracovat projekt a stavební povolení, na komunikacích jsme na službách
odhadli škodu ve výši 810.000,-Kč, kraj poskytl 700.000,-Kč, zbylé finance bude hradit město,
malou škodu na majetku města řeší pojišťovna, u které jsou nemovitosti pojištěny, domy
občanů byly zasaženy víc
pí. Lachmanová – pokud občan není spokojen se zápisem ZM např. z oblasti diskuze, může
vznést sám námitku nebo pověří zastupitele? - odpověděl pan starosta – možnost vznesení
námitky prověřím a budu vás informovat
- dále bych chtěla poděkovat panu Horákovi za informaci ohledně výkonu
Městské policie, určitě by nás mohl informovat v dobrém i špatném, neboť Městská policie
udělá i hodně dobrých věcí, když jsem dříve měla návrh, abyste nás informoval, což se
průběžně nedělo, tak jsem měla takový pocit, že ani nesmíte a teď jsem se přesvědčila, že
můžete, jak na ně hubovat, tak je i chválit, možná by to urychlilo celý průběh věci, konstatuji
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to v dobrém i ve zlém – odpověděl pan místostarosta – jak všichni víte, 1 x za čtvrt roku
podávám zprávu o činnosti Městské policie, přispívám do Jiříkovských novin
- vím, zajímají mě nejen statistická čísla, ale způsob loupeží, aby si mohli
eventuelně občané zabezpečit majetek, někdy bývá i vina na straně majitele, aby mohli být
ostražitější – odpověděl pan starosta - v tomto Městská policie při příjezdu zjistí prvotní
úkony a pokud jde o vloupání, přivolá se státní policie
pí. Hegnerová – jak to bude letos s MŠ, bude od září v provozu? Slyšela jsem, že bude jedna
třída ve škole – odpověděl pan starosta - začneme podle výběrového řízení v průběhu roku,
které bude nyní vyhlášeno, využiji nabídky pana Štětky, oslovím ho, aby nám nabídl nějaké
firmy, které by se mohly v rámci stavebních prací přihlásit, školka na ul. Hradecká bude
vyklizena na max. jeden rok
p. Matička – „promiňte pane starosto, ale musím zareagovat na dotaz pí Lachmanové a Vaši
interpelaci, na minulém nebo předminulém zasedání jsem připomínkoval zápis, písemně to
dorazilo emailem a tady mi bylo přede všemi řečeno, že já jako občan zápis připomínkovat
nesmím, tudíž to tam nebude uvedeno, teď nevím, na čem jsem, došlo k pochybení teď anebo
předtím?“ – odpověděl starosta – omlouvám se, podívám se do zákona o obcích a vše uvedu
na pravou míru v zápise, budu informovat i pana Štětku
pí Hegnerová - a pokud jako zastupitelé nesouhlasíme, musíme také podat písemně námitku –
odpověděl pan starosta – ano, samozřejmě
11. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 22. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 18,20 hodin.
V Jiříkově dne 28. června 2013
Zapsala: Martina Fodorová
Schválil starosta města pan Michal Maják

…………………………….

Vyjádření pana starosty k podávání námitek k zápisu ze zasedání zastupitelstva:
Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. řeší zápis zastupitelstva města v těchto paragrafech:
§ 16
(1) Občanem obce je fyzická osoba, která
a) je státním občanem České republiky, a
b) je v obci hlášena k trvalému pobytu,
(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo
a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k
projednávaným věcem,
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d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní
rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,
e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do
usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva
obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,
f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo
zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být
projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce,
nejpozději do 90 dnů,
g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují
bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90
dnů.
(3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla
věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.
a
§ 95
(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta
nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů
zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování
a přijatá usnesení.
(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na
obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne
nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
Formu zápisu upravuje i „Jednací řád Zastupitelstva Města Jiříkov“, a to:
ČL. VI.
Zápis ze zasedání zastupitelstva města
1. O průběhu jednání zastupitelstva města se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení
zodpovídá tajemník MěÚ, vede také evidenci zápisů jednotlivých zasedání a soustřeďuje
zprávy o plnění usnesení. Rovněž je z průběhu zasedání pořízen audio (video) záznam pro
kontrolu správnosti a úplnosti zápisu.
2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí
je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání
písemně.
3. V zápisu se uvádí:

datum a místo jednání

hodinu zahájení a ukončení, popř. dobu přerušení

jména předsedy a členů zvolené návrhové (volební) komise

jména určených ověřovatelů zápisu

jména omluvených členů zastupitelstva

program jednání

průběh diskuze se jmény řečníků

podané návrhy

přijatá usnesení zastupitelstva, včetně hlasování

další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva města měly
stát součástí zápisu
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4. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva města, který
podepisuje starosta, nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
5. Zápisy z jednotlivých jednání zastupitelstva jsou uloženy na sekretariátu MěÚ a musí
být dispozici k nahlédnutí pro členy zastupitelstva a občany města.
6. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhoduje nejbližší zasedání
zastupitelstva města.
7. Zveřejnění zápisu zastupitelstva města se provádí na úřední desce MěÚ a stránkách
www.jirikov – zabezpečuje tajemník MěÚ
8. Na internetových stránkách města se zveřejňuje zápis ze zasedání zastupitelstva města
včetně výsledků hlasování a informacích o rozpravě. 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

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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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 22. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 25. června 2013
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) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru směny pozemků
b) záměry prodeje a směny pozemků
c) prodej pozemků
d) odkup pozemků
e) dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
f) majetkoprávní vypořádání pozemků
g) převod nemovitostí po bývalém ÚSP Jiříkov
h) převod movitého majetku po bývalém ÚSP Jiříkov
5.
Usnesení z 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6.
Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2012
7.
Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) dobrovolný svazek obcí SEVER – Zásněžky 2012 – vratka zůstatku
b) dobrovolný svazek obcí Sever – účtovací dopis
c) rozpočtové opatření č. 4/2013 Města Jiříkova
8.
Usnesení z 24. a 25. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova
9.
Různé
a) městská policie
b) odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy
zastupitelstva města
c) informace o činnosti rady města za období od posledního zasedání
zastupitelstva města
10.
Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
11.
Závěr
=================================================================
Usnesení č. 357/2013
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 358/2013
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1. ZM projednalo žádost na směnu p.p.č. 6626 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví M. a J. H. za
část p.p.č. 6670 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov.
2. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru směny p.p.č. 6626
v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví M. a J. H. za část p.p.č. 6670 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města
Jiříkov.
Usnesení č. 359/2013
1. ZM projednalo záměry prodeje a směny pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků a to části p.p.č. 2476/4
(zahrada) o výměře 84 m2 a st.p.č.1753 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 58 m2 vše v
k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1347-18/2013 ve vlastnictví Města Jiříkov za p.p.č. 6218/3 (ostatní
plocha) o výměře 32 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví P. Š., Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady s doplatkem ceny rozdílu směňovaných
pozemků.
3. ZM schvaluje zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 5406 (ostatní plocha) o výměře 209 m2 a části p.p.č. 5405 (trvalý travní porost) o
výměře 737 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 212-9/2013 na stavbu rodinného
domu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., + náklady,
b) p.p.č. 2960/7 (zahrada) o výměře 1086 m2 v k. ú. Jiříkov na zahradu za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 360/2013
1. ZM projednalo prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 621/1 (orná půda) o výměře 874 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, manželům P. a J. H., Jiříkov, na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., tj. celkem 880,-Kč. Na prodej pozemku bude uzavřena
smlouva o budoucí kupní smlouvě a zároveň nájemní smlouva, kde nájemné činí 1,-Kč/m2 a
rok.
b) p.p.č. 5608/10 (trvalý travní porost) o výměře 345 m2 a p.p.č. 5608/11 (trvalý travní porost)
o výměře 154 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, manželům
MUDr. E. a P. P., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 59.880,-Kč.
c) p.p.č. 2294/1 (trvalý travní porost) o výměře 2080 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na
listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Rumburk, panu J. S., Jiříkov, na stavbu rodinného, za cenu dle smlouvy o
budoucí kupní smlouvě č. 025/2006, tj. 46.900,-Kč za podmínek, že při podpisu kupní
smlouvy kupující podepíše směnku na částku 23.200,-Kč splatnou 31.12.2014 pokud do
tohoto data nebude rodinný dům zkolaudován.
d) části p.p.č.1890/7 (trvalý travní porost) o výměře 629 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 131240/2012, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na rozšíření zahrady, manželům N. a M. V. ,
Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem
80.180,-Kč.
Usnesení č. 361/2013
1. ZM projednalo odkup pozemků ve vlastnictví Miloše Fibigera, Kynšperk nad Ohří.
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2. ZM neschvaluje odkup části st.p.č. 635 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 210 m2 a
p.p.č.167/1 (zahrada) o výměře 30 m2, p.p.č.167/2 (zahrada) o výměře 49 m2 a p.p.č.188/1
(zahrada) o výměře 457 m2 vše v k. ú. Jiříkov z vlastnictví pana Miloše Fibigera, Kynšperk
nad Ohří za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 111.900,-Kč.
Usnesení č. 362/2013
1. ZM projednalo předložený návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č.008/2008 ze dne 28. 4. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a
panem J. J. Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a
st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy a
termínu kolaudace stavby do 01. 05. 2014.
2. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.008/2008 ze
dne 28. 4. 2008 mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na část
p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2
vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy a termínu kolaudace stavby do 01. 05.
2014.
Usnesení č. 363/2013
1. ZM projednalo přijmutí daru pozemku z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a to: p.p.č. 6129/2 (ostatní plocha) o výměře
395 m2 oddělené z p.p.č. 6129 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1260-26/2011 do vlastnictví Města
Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424.
2. ZM schvaluje přijmutí daru pozemku z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a to: p.p.č. 6129/2 (ostatní plocha) o výměře
395 m2 oddělené z p.p.č. 6129 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1260-26/2011 do vlastnictví Města
Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424.
3. ZM projednalo darování pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a to: p.p.č. 5944/37 (ostatní
plocha) o výměře 4231 m2, která vznikla 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 dle GOP č.
1260-26/2011, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, do vlastnictví Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.
4. ZM rozhodlo darovat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkov a to: p.p.č. 5944/37 (ostatní
plocha) o výměře 4231 m2, která vznikla 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 dle GOP
č. 1260-26/2011, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, do vlastnictví Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156.
Usnesení č. 364/2013
1. ZM projednalo přijmutí daru nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a to:
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 563, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna
na st.p.č. 544
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 564, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna
na st.p.č. 545
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č p. 568, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna
na st.p.č. 551
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- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.e. 24, způsob využití: rodinná rekreace, umístěna na
st.p.č. 550
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 1420
- pozemek: st.p.č. 543/1 o výměře 79 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společný dvůr
- pozemek: st.p.č. 544 o výměře 895 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 545 o výměře 193 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 550 o výměře 539 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 551 o výměře 378 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 1053 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st.p.č. 1056 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st.p.č. 1420 o výměře 112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 478/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/1 o výměře 1832 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 490 o výměře 3290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití zeleň
- pozemek: p.p.č. 491/1 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 571 o výměře 2281 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
v obci Jiříkov a katastrálním území Jiříkov, zapsaných na LV č. 1504 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za podmínky zpětného
bezúplatného převodu v případě zamýšleného zcizení předmětných nemovitostí a za
podmínky zachování sociálních služeb v předmětných nemovitostech, to vše po dobu 10 let
od převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem:
Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048 do vlastnictví Města Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, který bude předán k hospodaření příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov.
2. ZM schvaluje přijmutí daru nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 a to:
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 563, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna
na st.p.č. 544
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.p. 564, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna
na st.p.č. 545
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č p. 568, způsob využití: občanská vybavenost, umístěna
na st.p.č. 551
- budova: část obce: Starý Jiříkov, č.e. 24, způsob využití: rodinná rekreace, umístěna na
st.p.č. 550
- budova: bez čp/če, způsob využití: jiná stavba, umístěna na st.p.č. 1420
- pozemek: st.p.č. 543/1 o výměře 79 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: společný dvůr
- pozemek: st.p.č. 544 o výměře 895 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 545 o výměře 193 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 550 o výměře 539 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: st.p.č. 551 o výměře 378 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
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- pozemek: st.p.č. 1053 o výměře 30 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st.p.č. 1056 o výměře 32 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st.p.č. 1420 o výměře 112 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.p.č. 478/2 o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/1 o výměře 1832 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 479/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 490 o výměře 3290 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití zeleň
- pozemek: p.p.č. 491/1 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 571 o výměře 2281 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
v obci Jiříkov a katastrálním území Jiříkov, zapsaných na LV č. 1504 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za podmínky zpětného
bezúplatného převodu v případě zamýšleného zcizení předmětných nemovitostí a za
podmínky zachování sociálních služeb v předmětných nemovitostech, to vše po dobu 10 let
od převodu vlastnických práv v katastru nemovitostí a vyjmutí uvedených nemovitostí z
hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem:
Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048 do vlastnictví Města Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, který bude předán k hospodaření příspěvkové
organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov.
Usnesení č. 365/2013
1. ZM projednalo přijmutí daru movitých věcí v celkové hodnotě 222.337,-Kč z vlastnictví
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 do
vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, který bude předán
k hospodaření příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov a to:
název
Aut. pračka IVC primus R 10
Aut. pračka Elektrolux Wascat
Elektrolux bubnový sušič TT 350
Aut. pračka Elektrolux Wascat
Aut. pračka Elektrolux Wascat
Aut. pračka Elektrolux Wascat
Žehlič prádla IC43316
Mrazící pult 463 l
Kuch. robot universal
Smažící pánev sklopná
Konvektomat Retigo
Odsavač par
Robot RE 22 s příslušenstvím
Elektická pánev Lotus
Autom. pračka Bosch
El. kotel varný
El. kotel varný
El. kotel varný
El. kotel varný

rok poř.
1994
1997
1998
1999
2001
2003
2008
1992
1973
1991
1996
1997
2005
2009
1999
1999
1999
1999
1999

PC (Kč)
90.282,133.350,103.950,103.950,143.850,143.850,252.008,13.780,13.425,14.058,227.992,67.757,154.300,189.960,24.990,8.507,8.714,8.714,8.714,-

ZC (Kč)
107.579,114.758,-
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Chladnička 3001 Whirlpool
1999
11.760,Mrazící skříň LTH 455 l
2007
17.850,El. sporák Alba
2004
39.000,El. sporák Alba
2004
28.234,El. ohřívač na 1150 1-12KW
2000
27.600,El. ohřívač na 125 l
1985
2.790,El. ohřívač na 80 l
1989
2.490,Čerpadlo ponorné
1990
4.120,Čerpadlo ponorné
2003
10.497,Čerpadlo ponorné nautila Sigmona
2009
8.686,Čerpadlo ponorné Grundfos
2011
2.424,El. otvírání brány
2004
22.491,2. ZM schvaluje přijmutí daru movitých věcí v celkové hodnotě 222.337,-Kč z vlastnictví
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 do
vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 00261424, který bude předán
k hospodaření příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov a to:
název
Aut. pračka IVC primus R 10
Aut. pračka Elektrolux Wascat
Elektrolux bubnový sušič TT 350
Aut. pračka Elektrolux Wascat
Aut. pračka Elektrolux Wascat
Aut. pračka Elektrolux Wascat
Žehlič prádla IC43316
Mrazící pult 463 l
Kuch. robot universal
Smažící pánev sklopná
Konvektomat Retigo
Odsavač par
Robot RE 22 s příslušenstvím
Elektická pánev Lotus
Autom. pračka Bosch
El. kotel varný
El. kotel varný
El. kotel varný
El. kotel varný
Chladnička 3001 Whirlpool
Mrazící skříň LTH 455 l
El. sporák Alba
El. sporák Alba
El. ohřívač na 1150 1-12KW
El. ohřívač na 125 l
El. ohřívač na 80 l
Čerpadlo ponorné
Čerpadlo ponorné
Čerpadlo ponorné nautila Sigmona
Čerpadlo ponorné Grundfos
El. otvírání brány

rok poř.
1994
1997
1998
1999
2001
2003
2008
1992
1973
1991
1996
1997
2005
2009
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2007
2004
2004
2000
1985
1989
1990
2003
2009
2011
2004

PC (Kč)
90.282,133.350,103.950,103.950,143.850,143.850,252.008,13.780,13.425,14.058,227.992,67.757,154.300,189.960,24.990,8.507,8.714,8.714,8.714,11.760,17.850,39.000,28.234,27.600,2.790,2.490,4.120,10.497,8.686,2.424,22.491,-

ZC (Kč)
107.579,114.758,-

23

Usnesení č. 366/2013
ZM bere na vědomí usnesení 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 17. 06. 2013.
Usnesení č. 367/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2012 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2012 a projednání
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
2. ZM zároveň rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2012 ve
výši 7.018.040,19 Kč do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce
2013.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést převod částky ve výši
7.018.040,19 Kč z běžného účtu města do rezervního fondu v termínu do 20. 07. 2013.
Usnesení č. 368/2013
ZM bere na vědomí předložené vyúčtování dotace „Zásněžky“ Dobrovolným svazkem obcí
SEVER, dotace ve výši 225.000,-Kč byla městem poskytnuta v roce 2012, vratka po
vyúčtování v roce 2013 je ve výši 204.197,50 Kč. ZM rozhodlo vratku ve výši 204.197,50 Kč
přijmout a použít na financování projektových prací na snížení energetické náročnosti obou
zdravotních středisek.
Usnesení č. 369/2013
ZM bere na vědomí předložený účtovací dopis Dobrovolného svazku obcí SEVER na
poskytnutí dotace na „Zásněžky“ – II. etapa ve výši 267.790,-Kč a rozhodlo schválit a uhradit
tento účtovací dopis na poskytnutí dotace na „Zásněžky“ – II. etapa a zároveň ukládá
tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu tohoto účtovacího dopisu ve výši 267.790,-Kč.
Usnesení č. 370/2013
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 4/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 4/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 371/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 24. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 20. 05. 2013.
2. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 25. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 17. 06. 2013.
Usnesení č. 372/2013
ZM projednalo návrh na odvolání pana Herberta Lache, pověřeného strážníka Městské
policie Jiříkov k plnění některých úkolů při řízení městské policie vyplývající ze STATUTU
MĚSTSKÉ POLICIE JIŘÍKOV a tento návrh neschvaluje.
Usnesení č. 373/2012
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od 01. 01. 2013 do 25. 06. 2013.
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům výborů
Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova ve výši:
Finanční výbor
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paní I. B., Jiříkov
1.600,-Kč
pan J. M., Jiříkov
2.400,-Kč
Kontrolní výbor
pan D. W., Jiříkov
2.400,-Kč
pan M. S., Jiříkov
1.600,-Kč
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení
peněžitého plnění členům výborů ZM.
Usnesení č. 374/2013
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.
Ověřovatelé usnesení:
…………………………..
p. Miroslav Skramužský

…………………………
p. Petr Wittgruber

V Jiříkově dne 28. června 2013
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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