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 24. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 24. září 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 prodeje pozemků
b) záměry prodeje pozemků
5.
Usnesení z 26. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6.
Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2015 - 2016
7.
Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování dotace – volba prezidenta 2013
b) rozpočtové opatření č. 11/2013 Města Jiříkova
c) dodatek č. 2 směrnice č. 4/2008 „Režim fondů Města Jiříkova“
d) smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Společné publikace měst Jiříkov
a Ebersbach-Neugersdorf“
8.
Usnesení z 26. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
9.
Různé
a) informace o činnosti rady města
b) směrnice č. 5/2013 „Pravidla pro udělování čestného občanství Města
Jiříkova“
c) revokace usnesení č. 306/2013, bod 4. a nové projednání odkupu pozemků
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
11. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 392/2013
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 393/2013
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podané žádosti.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č. 2567/2 (trvalý travní porost) o výměře 376 m2 a části
p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) vše v k. ú. Jiříkov.
Usnesení č. 394/2013
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:

a) části p.p.č. 6505 (ostatní plocha) o výměře 145 m2 a části p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře
145 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 220-195/2013 za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
b) p.p.č. 607/2 (trvalý travní porost) o výměře 263 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
c) části p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře cca 1800 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 395/2013
ZM bere na vědomí usnesení 26. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 17. 09. 2013.
Usnesení č. 396/2013
ZM projednalo návrh Rozpočtového výhledu Města Jiříkova na roky 2015 - 2016. Rok 2015:
příjmy ve výši 49.806.000,-Kč, výdaje ve výši 119.939.000,-Kč, závazky ve výši
2.920.000,-Kč, pohledávky ve výši 3.189.000,-Kč. Rok 2016: příjmy ve výši 49.955.000,-Kč,
výdaje ve výši 129.489.000,-Kč, závazky ve výši 2.061.000,-Kč, pohledávky ve výši
3.289.000,-Kč. ZM tento Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2015 - 2016
schvaluje.
Usnesení č. 397/2013
ZM bere na vědomí vyúčtování přijaté dotace na volbu prezidenta 2013 ve výši 84.000,-Kč,
uznané náklady obce jsou ve výši 80.696,81 Kč, vratka nevyčerpané dotace je ve výši
3.303,19 Kč. ZM schvaluje vyúčtování této dotace a zároveň schvaluje vratku nevyčerpané
dotace.
Usnesení č. 398/2013
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 11/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 11/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 399/2013
ZM projednalo a bere na vědomí návrh dodatku č. 2 směrnice č. 4/2008 „Režim fondů
Města Jiříkova“ a tento dodatek č. 2 směrnice č. 4/2008 „Režim fondů Města Jiříkova“
schvaluje s platností a účinností od 25. 09. 2013.
Usnesení č. 400/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Společné
publikace měst Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf“ ve výši 223.669,-Kč v rámci Fondu
malých projektů z operačního programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je zpracování podkladů a
vydání propagačních materiálů v rámci přeshraniční spolupráce.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Společné publikace měst Jiříkov a
Ebersbach-Neugersdorf“ ve výši 223.669,-Kč v rámci Fondu malých projektů z operačního
programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je zpracování podkladů a vydání propagačních materiálů
v rámci přeshraniční spolupráce,
b) schválit podmínky Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Společné publikace měst
Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf“ ve výši 223.669,-Kč v rámci Fondu malých projektů
z operačního programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je zpracování podkladů a vydání
propagačních materiálů v rámci přeshraniční spolupráce,
c) přijmout finanční prostředky ve výši 223.669,-Kč na spolufinancování projektu v rámci
Fondu malých projektů z operačního programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je zpracování
podkladů a vydání propagačních materiálů v rámci přeshraniční spolupráce,
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d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování
projektu v rámci Fondu malých projektů z operačního programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je
zpracování podkladů a vydání propagačních materiálů v rámci přeshraniční spolupráce, budou
kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
Usnesení č. 401/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 26. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 16. 09. 2013.
2. ZM projednalo a schválilo provedenou kontrolu plnění usnesení č. 1048/2013 a
č. 1071/2013 RM s výsledkem, že usnesení jsou plněna.
3. ZM projednalo a schválilo provedenou kontrolu dodržování Obecně závazné vyhlášky
Města Jiříkov č. 1/2005 ze strany zaměstnanců města s výsledkem, že Obecně závazná
vyhláška Města Jiříkov č. 1/2005 je ze strany zaměstnanců města dodržována.
Usnesení č. 402/2013
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 Jiříkova.
Usnesení č. 403/2013
ZM projednalo a bere na vědomí návrh směrnice č. 5/2013 „Pravidla pro udělování
čestného občanství Města Jiříkova“ a tuto směrnici č. 5/2013 „Pravidla pro udělování
čestného občanství Města Jiříkova“ schvaluje s platností a účinností od 24. 09. 2013.
Usnesení 404/2013
1. ZM projednalo revokaci usnesení č. 306/2013 v bodě 4. z 19. zasedání ZM konaného dne
29. ledna 2013.
2. ZM rozhodlo revokovat usnesení č.306/2013 v bodě 4. z 19. zasedání ZM konaného dne
29. ledna 2013.
3. ZM projednalo odkup pozemků od firmy Teamwelder s.r.o., IČ: 622 41 001, se sídlem 9.
května 718/31, 407 53 Jiříkov, zastoupené jednatelem Rudolfem Wanschurou.
4. ZM rozhodlo odkoupit část stavební parcely č. 1229 – díl „a“ (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 375 m2 a část pozemkové parcely č. 795/4 – díl „b“ (ostatní plocha) o výměře 18 m2
vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1234-54/2010 za cenu 1,-Kč/m2, tj. celkem 393,-Kč od firmy
Teamwelder s.r.o., IČ: 622 41 001, se sídlem 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, zastoupené
jednatelem Rudolfem Wanschurou se závazkem, že Město Jiříkov vybuduje odvodnění
pozemku mezi objektem Teamwelder s.r.o. a komunikací 9. května do 31. 12. 2014 a po
rekonstrukci komunikace na dotčeném pozemku bude zachován průjezd nákladních vozidel
do zadní brány objektu.
Ověřovatelé usnesení:
…………………………..
p. Václav Jirkovský

…………………………
p. Miroslav Horák

V Jiříkově dne 26. září 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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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 24. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 24. září 2013
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………........
p. Václav Jirkovský

……………………………..
p. Miroslav Horák

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

Omluveni: pan Petr Dufek
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
zahájil 24. zasedání zastupitelstva města. Jeden člen ZM se ze zasedání omluvil, jeden člen se
omluvil, že dorazí na zasedání později. 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: paní Naděžda Stožická
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Bc. Michal Mrázek
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Petr Wittgruber
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: pan Václav Jirkovský a
pan Miroslav Horák, zapisovatelkou byla určena paní Martina Alice Fodorová. Předložený
program zasedání byl po odhlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel, změněn s tím, že bod 9 bude
doplněn o písmeno c) - projednání revokace usnesení a nového projednání odkupu pozemků.
Po odhlasovaných změnách byl program ZM schválen.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 23. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž se usnesení a zápis z 23. 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: 23. ZM – usn. č. 376/2013, 377/2013 a 378/2013 - splněna
Finanční záležitosti: 12. ZM – usn. č. 198/2012 - trvá, 23. ZM – usn. č. 379/2013 – 387/2013
- splněna
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 392/2013
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Dotazy a připomínky občanů
Pan Sabo odpověděl panu Kolompárovi na dotaz z minulého zasedání ohledně veřejných
zakázek:
- veřejné zakázky jsou sdíleny jako zakázky malého rozsahu, které jsou do jednoho miliónu
korun, co se týká služeb a zboží, zakázky malého rozsahu na stavební práce do třech miliónů,
pak jsou podlimitní zakázky, kdy my využíváme do deseti miliónů zjednodušené podlimitní
výběrové řízení, zakázky vycházejí z potřeb města, kdy se připraví projektová dokumentace,
na kterou se také udělá výběrové řízení, v případě, že se plánuje větší zakázka, objedná se
firma, která se těmito zakázkami zaobírá, jako např. výstavba Mateřské školy, je daný postup,
který vychází ze zákona, u zakázek malého rozsahu je tento postup korigován §6, kdy vše
musí být transparentní, nesmí se nikdo diskriminovat, proto když děláme tyto veřejné
zakázky, ač nám to zákon neukládá, tak oslovujeme minimálně tři zájemce, většinou pět,
dáváme kompletní zadávací dokumentaci na náš profil zadavatele, který je na našich
webových stránkách, a na základě toho se může přihlásit jakákoliv jiná firma, kterou my
neoslovíme, může se tedy stát, že místo třech se přihlásí pět zájemců, jako se stalo u zadání
oken, kdy přišlo sedm nabídek, ctíme zásadu transparentnosti, nechceme nikoho
diskriminovat a každý, kdo má zájem, se může přihlásit, vše je připravené na webu, u zakázek
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malého rozsahu je otevírání neveřejné, nad tři milióny je to už veřejné a firmy se můžou
zúčastnit, aby zjistily, jak předběžně dopadly, definitivní výsledek nevědí dokud komise
nabídky nevyhodnotí, komise se stanovuje z řad úředníků a po dohodě s předsedou Komise
výstavby a životního prostředí panem Jirkovským, budou členové hodnotící komise
jmenováni panem starostou také z řad této komise
pí Procházková – bylo by možné umístit do Mánesovy ulice zpomalovací retardér, či omezit
rychlost? – odpověděl pan starosta – máme již písemný podnět od pí Sedláčkové, na jehož
základě bylo jednáno s dopravním inženýrem, který toto nedoporučuje, vše je na řidičích,
dopravní označení nic neřeší, pokud není kontrolováno
- plánuje se v bývalé spořitelně umístění knihovny? – odpověděl pan starosta –
ano, plánuje, proběhlo několik jednání s projektantem, připravuje se čtvrtá varianta studie,
snad již konečná a už mohou být zahájeny práce spjaté s projektem
- v létě u nás byla návštěva a myslela si, že se u nás bude točit válečný film –
odpověděl pan starosta – je to možná spjato s dobovými fotkami, které byly na webových
stránkách
Poté proběhla vzájemná diskuze zastupitelů a občanů s vedoucí odboru stavebního
úřadu Rumburk pí Bc. Lenkou Žemlovou ohledně zbořenišť ve městě a možností jejich
odstranění, pokud jsou majiteli soukromé osoby.
V 16,35 hodin se na zasedání dostavil člen zastupitelstva pan Mgr. Josef Pokorák.
p. Kolompár – k veřejným zakázkám – jde mi o oslovování místních firem a podporovat tím
zaměstnanost v regionu – odpověděl pan Sabo - nepreferujeme žádnou firmu, děláme
výběrové řízení, což je svým způsobem soutěž, do které se může přihlásit kdokoliv a nejen
z okolí
K tématu proběhla diskuze.
pí Procházková – kdo a kdy opraví zábradlí na náměstí? – odpověděl pan starosta – zábradlí
je v majetku SÚS, která věc s PČR řeší, nyní čekají na plnění pojišťovny, naléháme na ně,
slíbili nám, že do konce září zábradlí opraví
- pan Stredák také odpověděl – mluvil jsem s panem Kociánem (SÚS) a ten mi
sdělil, že již oslovili firmu, která zhotoví nové zábradlí
p. Havlůj – kdo nařídil rozebrání nového chodníku kvůli odstranění pařezů, kdo zaplatí práci
5 lidí po dva týdny, nepřijde mi logické tyto práce nařizovat – odpověděl pan starosta – pan
místostarosta po zjištění těchto faktů zastavil práce, úsek, který zmiňujete, byl uzavřen dva
dny, a to i z důvodu opravy telekomunikační přípojky k panu Hurtigovi, věc řeší se své
kompetenci tajemník městského úřadu
- k dětskému hřišti – když jsme tady spolu diskutovali, tak jste říkal, že jste
zadal studii, obratem jste mi zaslal papír, kde je napsaná projektová dokumentace – odpověděl
pan starosta – ano, projektová dokumentace, jejíž součástí je projektová studie
- demolici ve Svobodově ulici mohlo město klidně udělat, vyšlo by to do
50.000,-Kč, tu ostudu tam a to samé se týká domu na Filipovské ulici – odpověděl pan
starosta - v rámci demolicí ve městě jsme vynaložili mnoho finančních prostředků, ve
Svobodově ulici se odklidil odpad, aby nezapáchal, není problém pozemek vyklidit, ale na
tomto pozemku je spousta exekucí, a vynaložené náklady jsou nevymahatelné a pokud
zastupitelstvo rozhodne o odklizení sutě, pak není problém to nechat udělat, pro město je to
poté vynakládání financí na cizí majetek, na Filipovské ulici započaly demoliční práce
- kdysi bylo řečeno, že město mělo obdržet malou mechanizaci, 2x jste to
odložili a teď je klid, stroj by tady pomohl a ušetřil by, takhle si najímáte cizí, byla vyspaná
soutěž, zaplatili jste si osobu, která dělala výběrové řízení, přitom to mohl vybrat tady pan
Sabo - odpověděl pan Semerád – dotace na získání komunální techniky na snižování imisní
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zátěže je dotace, která je vázána v režimu de Minimis, což je podpora, která je omezená
náklady na období tří let do výše 200.000,-euro, my jsme bohužel tuto celou alokaci, což dělá
cca 180.000,-euro, vyčerpali zateplením dvou panelových domů a obytného domu čp. 799 na
Moskevské ulici, z druhé strany Zelená úsporám nám toto vyčerpala, proto jsme požádali
Státní fond životního prostředí o prodloužení lhůtu na předložení podkladů smlouvy se
Státním fondem, bylo nám vyhověno a lhůta byla prodloužena do 28. 02. 2014, kdy
01. 01. 2014 by se nám měly finanční prostředky v rámci de Minimis uvolnit, proto je to
pozastavené, jsme domluveni s dodavatelem, který byl vybrán na základě veřejné zakázky
s rozpočtem 916.000,-Kč a s tímto postupem nemá problém, vše je smluvně ošetřeno,
traktůrek by měl být k dispozici v prvním čtvrtletí roku 2014
pan starosta – traktůrek je vybrán, je zamluven, ale nelze jej převzít, protože nesplňujeme tu
podmínku podpory de Minimis, což je 200.000,-euro na tři roky, do toho se započítávají i
rekonstrukce např. soch na náměstí či v Tylově ulici
p. Havlůj – ještě bych k tomu řekl, traktůrek by Vám ušetřil hodně peněz, vy radši zaplatíte
plošinu pro hasiče, která bude stát dva milióny, z každé sezóny by se vám peníze vrátily, tak
si to spočítejte, dáváte peníze jinde a myslím si, že zbytečně, já vám to vše zdokumentuji, než
takovouto potřebnou věc
pan starosta – slyšel jste pana Semeráda, tento traktůrek je na snižování imisní zátěže, není na
odhrnování sněhu, není to klasický velký traktor, maximálně na chodníky apod.
p. Semerád – ta dotace je vázaná k tomu, že se jedná o snižování imisní zátěže, uznatelný
náklad je traktůrek a k tomu je zametací a sklápěcí zařízení, dokoupení radlice je věcí druhou,
je nutné poté dokládat monitorovací zprávy kvůli prašnosti, nebráníme se využití i v zimě
pan Sabo – chci reagovat na připomínku dětského hřiště v Tylově ulici, mám tady nabídku,
nevím, zda ji pan Havlůj dostal, k projektové činnosti, kdy celková cena bez DPH je
72.000,-Kč, nabídka obsahuje: zjištění průběhu inženýrských sítí, zpracování studii umístění
dětského hřiště, zpracování projektové dokumentace ke spojenému územnímu a stavebnímu
povolení, zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu, geodetické zaměření stavby,
zpracování hlukové studie, kterou bude vyžadovat hygiena, toto když se načetlo, tak vyšla
celková suma 87.120,-Kč včetně DPH a na toto se uzavřela smlouva o dílo na realizaci tohoto
hřiště, takže tam je i ta studie, ne, že tam není
p. Havlůj – já se nehádám, ale tady se tvrdilo, že je to pouze studie
pan starosta – říkali jsme, že začínáme studií
pí Hegnerová – přijde mi nesmyslné, aby se tam to hřiště dělalo
pan Sabo – někdo rozhodl, že to hřiště tam bude
pí Hegnerová – ale kdo?
pan Sabo – rada města, je to v jejich kompetenci a proto se to řeší
pí Hegnerová – vše rada
p. Havlůj - když se toto rozhodnutí zhotovení dětského hřiště zastupitelstvu nelíbí, tak to
zamítněte a stavbu zastavte
pan starosta – ano, na to má zastupitelstvo právo
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Sabo předložil zastupitelstvu města
k projednání přípravu podkladů a GOP na prodej pozemků v Oldřichově ulici. Zastupitelé po
projednání přijali následující usnesení:
Usnesení č. 393/2013
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova dle podané žádosti.
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2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví Města Jiříkova a to p.p.č. 2567/2 (trvalý travní porost) o výměře 376 m2 a části
p.p.č. 2568/1 (trvalý travní porost) vše v k. ú. Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) záměry prodeje pozemků
Zastupitelé projednali záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov, u záměru
prodeje p. p. č. 5648/1 a p. p. č. 5648/2 rozhodli hlasováním 14 pro o odložení projednávání.
K ostatním bodům přijali usnesení:
Usnesení č. 394/2013
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zveřejnění záměrů prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) části p.p.č. 6505 (ostatní plocha) o výměře 145 m2 a části p.p.č. 5034 (zahrada) o výměře
145 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 220-195/2013 za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) p.p.č. 607/2 (trvalý travní porost) o výměře 263 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) části p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře cca 1800 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
5. Usnesení z 26. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesení z 26. jednání Finančního výboru Zastupitelstva
města Jiříkov a po projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 395/2013
ZM bere na vědomí usnesení 26. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 17. 09. 2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1se zdržel
6. Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2015 – 2016
Zastupitelstvo města projednalo Rozpočtový výhled Města Jiříkov na roky 2015 – 2016 a
přijalo usnesení:
Usnesení č. 396/2013
ZM projednalo návrh Rozpočtového výhledu Města Jiříkova na roky 2015 - 2016. Rok 2015:
příjmy ve výši 49.806.000,-Kč, výdaje ve výši 119.939.000,-Kč, závazky ve výši
2.920.000,-Kč, pohledávky ve výši 3.189.000,-Kč. Rok 2016: příjmy ve výši 49.955.000,-Kč,
výdaje ve výši 129.489.000,-Kč, závazky ve výši 2.061.000,-Kč, pohledávky ve výši
3.289.000,-Kč. ZM tento Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2015 - 2016
schvaluje.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování dotace – volba prezidenta 2013
Zastupitelé vzali na vědomí vyúčtování přijaté dotace na volbu prezidenta 2013 a po
projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 397/2013
ZM bere na vědomí vyúčtování přijaté dotace na volbu prezidenta 2013 ve výši 84.000,-Kč,
uznané náklady obce jsou ve výši 80.696,81 Kč, vratka nevyčerpané dotace je ve výši
3.303,19 Kč. ZM schvaluje vyúčtování této dotace a zároveň schvaluje vratku nevyčerpané
dotace.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) rozpočtové opatření č. 11/2013 Města Jiříkova
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtové opatření č. 11/2013 a přijalo toto usnesení:
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Usnesení č. 398/2013
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 11/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 11/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) dodatek č. 2 směrnice č. 4/2008 „Režim fondů Města Jiříkova“
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh níže uvedeného dodatku a po jeho projednání
přijalo usnesení:
Usnesení č. 399/2013
ZM projednalo a bere na vědomí návrh dodatku č. 2 směrnice č. 4/2008 „Režim fondů
Města Jiříkova“ a tento dodatek č. 2 směrnice č. 4/2008 „Režim fondů Města Jiříkova“
schvaluje s platností a účinností od 25. 09. 2013.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Po projednání tohoto bodu se ze zasedání ZM omluvil pan Mgr. Vladimír Šamša.
d) smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Společné publikace měst Jiříkov a EbersbachNeugersdorf“
Zastupitelé vzali na vědomí předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Společné
publikace měst Jiříkov Ebersbach – Neugersdorf a po jejím projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 400/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Společné
publikace měst Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf“ ve výši 223.669,-Kč v rámci Fondu
malých projektů z operačního programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je zpracování podkladů a
vydání propagačních materiálů v rámci přeshraniční spolupráce.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt „Společné publikace měst Jiříkov a
Ebersbach-Neugersdorf“ ve výši 223.669,-Kč v rámci Fondu malých projektů z operačního
programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je zpracování podkladů a vydání propagačních materiálů
v rámci přeshraniční spolupráce,
b) schválit podmínky Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Společné publikace měst
Jiříkov a Ebersbach-Neugersdorf“ ve výši 223.669,-Kč v rámci Fondu malých projektů
z operačního programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je zpracování podkladů a vydání
propagačních materiálů v rámci přeshraniční spolupráce,
c) přijmout finanční prostředky ve výši 223.669,-Kč na spolufinancování projektu v rámci
Fondu malých projektů z operačního programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je zpracování
podkladů a vydání propagačních materiálů v rámci přeshraniční spolupráce,
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování
projektu v rámci Fondu malých projektů z operačního programu Ziel 3/Cíl 3, jehož cílem je
zpracování podkladů a vydání propagačních materiálů v rámci přeshraniční spolupráce, budou
kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Usnesení z 26. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí usnesení z 26. zasedání Kontrolního výboru a po jeho projednání
přijali usnesení:
Usnesení č. 401/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 26. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 16. 09. 2013.
2. ZM projednalo a schválilo provedenou kontrolu plnění usnesení č. 1048/2013 a
č. 1071/2013 RM s výsledkem, že usnesení jsou plněna.
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3. ZM projednalo a schválilo provedenou kontrolu dodržování Obecně závazné vyhlášky
Města Jiříkov č. 1/2005 ze strany zaměstnanců města s výsledkem, že Obecně závazná
vyhláška Města Jiříkov č. 1/2005 je ze strany zaměstnanců města dodržována.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
9. Různé
a) informace o činnosti rady města
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o činnosti Rady města Jiříkov a přijalo
usnesení:
Usnesení č. 402/2013
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 Jiříkova.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) směrnice č. 5/2013 „Pravidla pro udělování čestného občanství Města Jiříkova“
Na základě podnětu rady a zastupitelstva města byl vypracován návrh Pravidel udělování
čestného občanství Města Jiříkov. Zastupitelstvo města věc projednalo a přijalo usnesení:
Usnesení č. 403/2013
ZM projednalo a bere na vědomí návrh směrnice č. 5/2013 „Pravidla pro udělování
čestného občanství Města Jiříkova“ a tuto směrnici č. 5/2013 „Pravidla pro udělování
čestného občanství Města Jiříkova“ schvaluje s platností a účinností od 24. 09. 2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) revokace usnesení č. 306/2013, bod 4. a nové projednání odkupu pozemků
Zastupitelé projednali nový odkup níže uvedených stavebních parcel. Jelikož nedošlo
k podpisu smlouvy s firmou EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., která čerpala úvěr na stavbu
haly, žádá nyní zástupce firmy pan Wanschura o uzavření smlouvy, ale se změnou názvu
firmy, a to na Teamwelder s.r.o., kdy sídlo i IČ zůstalo beze změny. Zastupitelé k věci přijali
usnesení:
Usnesení 404/2013
1. ZM projednalo revokaci usnesení č. 306/2013 v bodě 4. z 19. zasedání ZM konaného dne
29. ledna 2013.
2. ZM rozhodlo revokovat usnesení č.306/2013 v bodě 4. z 19. zasedání ZM konaného dne
29. ledna 2013.
3. ZM projednalo odkup pozemků od firmy Teamwelder s.r.o., IČ: 622 41 001, se sídlem 9.
května 718/31, 407 53 Jiříkov, zastoupené jednatelem Rudolfem Wanschurou.
4. ZM rozhodlo odkoupit část stavební parcely č. 1229 – díl „a“ (zastavěná plocha a nádvoří)
o výměře 375 m2 a část pozemkové parcely č. 795/4 – díl „b“ (ostatní plocha) o výměře 18 m2
vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1234-54/2010 za cenu 1,-Kč/m2, tj. celkem 393,-Kč od firmy
Teamwelder s.r.o., IČ: 622 41 001, se sídlem 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, zastoupené
jednatelem Rudolfem Wanschurou se závazkem, že Město Jiříkov vybuduje odvodnění
pozemku mezi objektem Teamwelder s.r.o. a komunikací 9. května do 31. 12. 2014 a po
rekonstrukci komunikace na dotčeném pozemku bude zachován průjezd nákladních vozidel
do zadní brány objektu.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
10. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Nebyly prezentovány žádné dotazy z řad zastupitelů.
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11. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 24. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 18,00 hodin.
V Jiříkově dne 1. října 2013
Zapsala: Martina Alice 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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