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 25. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 29. října 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) záměr prodeje a směny pozemků
c) prodeje pozemků
d) odkup pozemků ve vlastnictví pana P. J.
e) odkup pozemků pod místní komunikací ve Filipově
f) odkup pozemků ve vlastnictví ČR
g) spolupráce mezi Městem Jiříkov a SVS a.s., Teplice
5. Usnesení z 27. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování dotace – Povodně 2013
b) přijetí neinvestiční dotace – volby do PS PČR
c) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
d) půjčka pro TJ Sokol Filipov
e) smlouva se SFDI
f) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2013
g) rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na projekt
,,Jiříkov 5 domácností“
h) rozpočtové opatření č. 14/2013 Města Jiříkova a převod do fondu rezerv
7. Usnesení z 27. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
a) informace o činnosti rady města
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 405/2013
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 406/2013
1. ZM projednalo žádosti na odkup pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje části p.p.č.
5037/1 v k. ú. Filipov u Jiříkova.

3. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje části p.p.č.
5246/2 v k. ú. Filipov u Jiříkova.
Usnesení č. 407/2013
1. ZM projednalo záměr prodeje a směny pozemků.
2. ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků a to p.p.č. 761 (trvalý travní
porost) o výměře 34 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov za p.p.č.1712/2 (trvalý
travní porost) o výměře 23 m2 ve vlastnictví F. M., Praha 7 za cenu a podmínek dle směrnice
č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady s doplatkem ceny rozdílu směňovaných pozemků.
Usnesení č. 408/2013
1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova to:
a) části p.p.č. 795/7 (nově vzniklou p.p.č. 795/36 - zahrada) o výměře 165 m2 v k. ú. Jiříkov
dle GOP č. 1361-30/2013, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům Z. a J. K.,
Jiříkov, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
tj. celkem 21.950,-Kč,
b) části p.p.č. 795/7 (nově vzniklou p.p.č. 795/35 - zahrada) o výměře 168 m2 v k. ú. Jiříkov
dle GOP č. 1361-30/2013, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu N. H. Q.,
Varnsdorf, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 22.310,-Kč,
c) části p.p.č.1871/4 (nově vzniklou p.p.č.1871/5 - zahrada) o výměře 470 m2 v k. ú. Jiříkov
dle GOP č. 1362-31/2013, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu Z. L., Praha 9,
na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj.
celkem 60.700,-Kč,
d) části p.p.č. 5943 (díl „a“ - ostatní plocha) o výměře 9 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 122643/2010, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu Z. L., Praha 9, na zahradu, za cenu dle
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tj. celkem 1.080,-Kč,
e) části p.p.č. 6505 (nově vzniklou p.p.č. 6505/2 - ostatní plocha) o výměře 145 m2 a části
p.p.č. 5034 (díl „a“ - zahrada) o výměře 145 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 220195/2013, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní P. K., Jiříkov, za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 34.800,-Kč,
f) části p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře cca 1800 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, paní M. B., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2
+ náklady. Na prodej bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě do doby kolaudace
stavby „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I. etapa“.
3. ZM rozhodlo neprodat p.p.č. 607/2 (trvalý travní porost) o výměře 263 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 V. T., Roudnice nad Labem, za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 31.560,-Kč,
Usnesení č. 409/2013
1. ZM projednalo odkup pozemků ve vlastnictví pana P. J., Novosedlice.
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2. ZM neschvaluje odkup rodinného domu č. p. 290 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 345,
st.p.č. 345 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 94 m2 a p.p.č. 3321 (trvalý travní porost) o
výměře 345 m2 vše v k. ú. Jiříkov z vlastnictví pana P. J., Novosedlice za kupní cenu
30.000,-Kč.
Usnesení č. 410/2013
1. ZM projednalo odkup pozemků.
2. ZM neschvaluje odkup pozemků a to:
a) p.p.č. 5127/1 (zahrada) o výměře 16 m2 a p.p.č. 5127/3 (zahrada) o výměře 8 m2 vše v k. ú.
Filipov u Jiříkova z vlastnictví manželů J. a J. Z., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem
2.880,-Kč,
b) p.p.č. 5127/2 (zahrada) o výměře 35 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví J. H. a M. E.,
Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 4.200,-Kč,
c) p.p.č. 5127/4 (zahrada) o výměře 37 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví pana J. T.,
Filipov č. p. 259, 407 53 Jiříkov za cenu 199,-Kč/m2, tj. celkem 7.363,-Kč,
d) p.p.č. 5127/6 (zahrada) o výměře 45 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví pana J. F.,
Jiříkov za cenu 199,-Kč/m2, tj. celkem 8.955,-Kč,
e) p.p.č. 5127/7 (zahrada) o výměře 8 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví manželů I. a J.
T., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 960,-Kč.
Usnesení č. 411/2013
1. ZM projednalo předložený návrh smlouvy na odkup pozemků ve vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město.
2. ZM neschvaluje kupní smlouvu č. 32/13/UDC/KS na odkup spoluvlastnického podílu ve
výši ideální poloviny st.p.č. 1536 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 596/14 (zahrada) vše
v k. ú. Jiříkov za kupní cenu 62.540,-Kč ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.
Usnesení č. 412/2013
1. ZM projednalo předložený návrh smluvní dokumentace k vymezení spolupráce mezi
Městem Jiříkov a SVS a.s., Teplice k převzetí investorství k části stavby „Jiříkov II.-IV.
etapa kanalizace“ a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Městem Jiříkov a obchodní společností
Severočeská vodárenská společnost a.s., v Teplicích, Přítkovská 1689 na zajištění společného
postupu při přípravě, zajištění realizace a financování části stavby „Jiříkov II.-IV. etapa
kanalizace.“.
3. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního povolení mezi
Městem Jiříkov a obchodní společností Severočeská vodárenská společnost a.s., v Teplicích,
Přítkovská 1689 na stavbu „Jiříkov II.-IV. etapa kanalizace.“.
4. ZM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o spolupráci a smlouvu o
převodu práv a povinností ze stavebního povolení mezi Městem Jiříkov a obchodní
společností Severočeská vodárenská společnost a.s., v Teplicích, Přítkovská 1689 na zajištění
společného postupu při přípravě, zajištění realizace a financování části stavby „Jiříkov II.IV. etapa kanalizace.“.
Usnesení č. 413/2013
ZM bere na vědomí usnesení 27. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 21. 10. 2013.
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Usnesení č. 414/2013
ZM bere na vědomí předběžné vyúčtování přijaté dotace na úhradu prvotních nákladů při
povodni 2013 ve výši 700.000,-Kč, předběžné prvotní náklady obce jsou ve výši
535.575,50 Kč, vratka nevyčerpané dotace je ve výši 164.424,50 Kč. ZM schvaluje
vyúčtování této dotace a zároveň schvaluje vratku nevyčerpané dotace.
Usnesení č. 415/2013
ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého
kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2013 ve výši 75.000,-Kč a rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2013.
Usnesení č. 416/2013
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 1.758.456,-Kč přijatou v období od 01. 07. 2013 do 30. 09. 2013 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
Usnesení č. 417/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost o bezúročnou půjčku a návrh Smlouvy o půjčce
s Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, Filipov č. p. 207, 407 53 Jiříkov, IČ 44225130, na
překlenutí nedostatku finančních prostředků v důsledku profinancování realizace projektu
„Rekonstrukce a modernizace sokolovny I. etapa“ z Programu rozvoje venkova.
2. ZM rozhodlo poskytnout bezúročnou investiční půjčku Tělocvičné jednotě Sokol Filipov,
Filipov č. p. 207, 407 53 Jiříkov, IČ 44225130, ve výši 133.785,-Kč z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2013, za podmínky, že při podpisu smlouvy o půjčce dlužník podepíše
směnku na částku 133.785,-Kč splatnou 31. 10. 2014, pokud do toho data nebude půjčka
zaplacena. Půjčka se poskytuje na překlenutí nedostatku finančních prostředků v důsledku
profinancování realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace sokolovny I. etapa“
z Programu rozvoje venkova.
3. ZM schvaluje Smlouvu o půjčce mezi Městem Jiříkov a Tělocvičnou jednotou Sokol
Filipov, Filipov č. p. 207, 407 53 Jiříkov, IČ 44225130, v předloženém znění.
4. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o půjčce mezi Městem Jiříkov a
Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, Filipov č. p. 207, 407 53 Jiříkov, IČ 44225130,
v předloženém znění.
Usnesení č. 418/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy č. 443/2013 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov, I.
Etapa – chodník Filipovská-Březinova – ISPROFOND 5427510099“, ve výši
823.000,-Kč, mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČ: 70856508, zastoupený ředitelem panem Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D. a Městem Jiříkov,
Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, IČ
00261424.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu č. 443/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov, I. Etapa – chodník FilipovskáBřezinova – ISPROFOND 5427510099“, ve výši 823.000,-Kč, mezi Státním fondem
dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, zastoupený ředitelem
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panem Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov,
zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, IČ 00261424,
b) schválit podmínky Smlouvy č. 443/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov, I. Etapa – chodník
Filipovská-Březinova – ISPROFOND 5427510099“, ve výši 823.000,-Kč, uzavírané mezi
Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508,
zastoupený ředitelem panem Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,
407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, IČ 00261424,
c) přijmout finanční prostředky ve výši 823.000,-Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov, I. Etapa – chodník Filipovská-Březinova –
ISPROFOND 5427510099“,
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov, I. Etapa – chodník FilipovskáBřezinova – ISPROFOND 5427510099“, ve výši 823.000,-Kč, budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2013.
Usnesení č. 419/2013
1. ZM bere na vědomí přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na
základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, na výdaje jednotek SDH obcí nasazených
v průběhu povodně v červnu 2013 ve výši 168.800,-Kč, a to na vybavení jednotek SDH obcí
věcnými prostředky pro zabezpečení jejich akceschopnosti neinvestiční povahy, které
zůstávají majetkem obce, na speciální ochranné prostředky a technické vybavení pro
zdolávání povodní a jiných obdobných přírodních katastrof. ZM rozhodlo uvedenou dotaci
přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
2. ZM bere na vědomí přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na
pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu
povodně v červnu 2013 ve výši 329.000,-Kč, a to na ušlý příjem členů jednotky SDH obce, na
opravy poškozené techniky a opravy nebo nákup nezbytých věcných prostředků jednotky
SDH obce, byl-li její zásah součástí zásahu IZS pro potřeby záchranných a likvidačních prací
na území obce při povodňových záchranných a likvidačních pracích v obci. ZM rozhodlo
uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých
finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
Usnesení č. 420/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí
dotace na projekt ,,Jiříkov 5 domácností“, ve výši 150.000,-Kč, a to z programu 117D0250
,,Podpora bydlení 2013 – krizový stav“, pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat
byt v důsledku povodně či jiné živelní pohromy vedené u poskytovatele dotace pod
identifikačním číslem 117D025003110. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 150.000,-Kč
je uzavíráno na základě žádosti osob postižených v důsledku povodně či jiné živelné pohromy
pro rok 2013. Seznam osob postižených povodní či jinou živelní pohromou i s maximální výší
příspěvku je:
1. J. S., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
2. J. H., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
3. J. M., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
4. P. V., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
5. J. K., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč.
2. ZM rozhodlo:
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a) schválit Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na projekt
,,Jiříkov 5 domácností“, ve výši 150 000,-Kč, a to z programu 117D0250 ,,Podpora bydlení
2013 – krizový stav“, pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat byt v důsledku
povodně či jiné živelné pohromy vedené u poskytovatele dotace pod identifikačním číslem
117D025003110. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 150.000,-Kč je uzavíráno na
základě žádosti osob postižených v důsledku povodně či jiné živelné pohromy pro rok 2013.
Seznam osob postižených povodní či jinou živelní pohromou i s maximální výší příspěvku je:
1. J. S., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
2. J. H., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
3. J. M., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
4. P. V., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
5. J. K., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč.
b) schválit podmínky Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na
projekt ,,Jiříkov 5 domácností“, ve výši 150.000,-Kč, a to z programu 117D0250 ,,Podpora
bydlení 2013 – krizový stav“, pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat byt
v důsledku povodně či jiné živelné pohromy vedené u poskytovatele dotace pod
identifikačním číslem 117D025003110. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 150.000,-Kč
je uzavíráno na základě žádosti osob postižených v důsledku povodně či jiné živelné pohromy
pro rok 2013. Seznam osob postižených povodní či jinou živelní pohromou i s maximální výší
příspěvku je:
1. J. S., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
2. J. H., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
3. J. M., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
4. P. V., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
5. J. K., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 150.000,-Kč, a to z programu 117D0250 ,,Podpora
bydlení 2013 – krizový stav“, pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat byt
v důsledku povodně či jiné živelné pohromy vedené u poskytovatele dotace pod
identifikačním číslem 117D025003110. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 150.000,-Kč
je uzavíráno na základě žádosti osob postižených v důsledku povodně či jiné živelné pohromy
pro rok 2013. Seznam osob postižených povodní či jinou živelní pohromou i s maximální výší
příspěvku je:
1. J. S., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
2. J. H., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
3. J. M., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
4. P. V., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
5. J. K., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč.
d) uložit: starostovi města - podepsat Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí
dotace na projekt ,,Jiříkov 5 domácností“, ve výši 150.000,-Kč, a to z programu 117D0250
,,Podpora bydlení 2013 – krizový stav“, pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat
byt v důsledku povodně či jiné živelné pohromy vedené u poskytovatele dotace pod
identifikačním číslem 117D025003110. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 150.000,-Kč
je uzavíráno na základě žádosti osob postižených v důsledku povodně či jiné živelné pohromy
pro rok 2013. Seznam osob postižených povodní či jinou živelní pohromou i s maximální výší
příspěvku je:
1. J. S., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
2. J. H., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
3. J. M., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
4. P. V., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
5. J. K., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč.
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Usnesení č. 421/2013
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 14/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 14/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu uspořených finančních prostředků roku 2013 ze základního
běžného účtu do fondu rezerv jednorázově částku 10.579.000,-Kč. Tento fond bude použit při
tvorbě rozpočtu na rok 2014 k případnému financování výdajů roku 2014.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet fondu rezerv do 13. 11. 2013.
Usnesení č. 422/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 27. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 21. 10. 2013.
2. ZM projednalo a schvaluje prověření budování nového chodníku podél ulic Filipovská a
Březinova z hlediska zveřejněné koordinační situace v Jiříkovských novinách, kdy je chodník
i autobusový záliv budován dle projektové dokumentace a stavebního povolení.
Usnesení č. 423/2013
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.
Ověřovatelé usnesení:
…………………………..
p. Miroslav Skramužský

…………………………
pí Milena Horáková

V Jiříkově dne 30. října 2013
Zapsala: Martina Alice 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 25. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 29. října 2013
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

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

……………………………..
pí Milena Horáková

=================================================
Zasedání se zúčastnilo 12 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

Omluveni: pan Mgr. Josef Pokorák
paní Mgr. Renáta Hegnerová
paní Mgr. Eva Lachmanová
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:05 hodin
zahájil 25. zasedání zastupitelstva města. Tři členové ZM se ze zasedání omluvili. V době
zahájení bylo přítomno 12 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: pan Mgr. Vladimír Šamša
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Libuše Rendlová
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Bc. Jindřich Jurajda, Dis.
hlasování = 11 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 paní Milena Horáková, zapisovatelkou byla určena paní Martina Alice Fodorová.
Předložený program zasedání byl zastupiteli schválen.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 24. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž se usnesení a zápis z 24. 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: 24. ZM – usn. č. 393/2013 a č. 394/2013 – splněna, usn. č. 404/2013 trvá
Finanční záležitosti: 12. ZM – usn. č. 198/2012 – trvá, 23. ZM – usn. č. 382/2013 – trvá,
24. ZM – usn. č. 395/2013 – 399/2013 – splněna
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 405/2013
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Dotazy a připomínky občanů
pí Marešová – demolice domu č. p. 485 ve Svobodově ulici, děti lezou po ruinách, hrozí
nebezpečí úrazu – odpověděl pan starosta – pozemek i ruiny jsou v soukromém vlastnictví, se
souhlasem majitelů jsme zbytky domu strhli, odstranění a zabezpečení je již na majitelích
pí Procházková – před 14 dny hledali uzávěr vody v Karlově ulici, zůstala po nich díra, která
je zavátá spadaným listím – odpověděl pan starosta – prověříme a zabezpečíme
p. Fodor – mostek u pana Krzáka je na 25 tun, ale je úzký, mostek nad ním je dostatečně
široký na průjezd hasičského vozu, ale pan Kopecký si nepřeje průjezd – odpověděl pan
starosta – u mostku u pana Krzáka děláme opatření, aby auto projelo a mostek nad je
problémem z let minulých, na příštím zasedání ZM podáme podrobnější informaci
- u pana Bajzy je neustálý problém s druhým psem, kterého si pořídil, pes utíká a
ohrožuje kolemjdoucí – odpověděl pan Sabo – několikrát s ním pí Lacheová mluvila, on
přislíbí zabezpečení psa, ale slib nedostojí, opětovně přijmeme opatření včetně MP
- na cestě v Čapkově ulici je flek od nafty z auta pana Bajzy, který jsme zasypali
pískem – odpověděl pan starosta – přijmeme opatření a provedeme místní šetření, je těžké věc
řešit, když pan Bajza již není majitelem domu
pí Wenzelová – mohla by hlídka městské policie projíždět častěji kolem a hlavně za bývalým
kinem, kde se shromažďují adolescenti a dělají nepořádek včetně kálení – odpověděl pan
starosta – děkujeme za podnět, předáme městské policii
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4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků
Zastupitelé města projednali zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje
pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a přijali usnesení:
Usnesení č. 406/2013
1. ZM projednalo žádosti na odkup pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje části p.p.č.
5037/1 v k. ú. Filipov u Jiříkova.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. ZM neschvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje části p.p.č.
5246/2 v k. ú. Filipov u Jiříkova.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) záměr prodeje a směny pozemků
Zastupitelstvo města projednalo záměr prodeje a směny níže uvedených pozemků a přijalo
usnesení:
Usnesení č. 407/2013
1. ZM projednalo záměr prodeje a směny pozemků.
2. ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje a směny pozemků a to p.p.č. 761 (trvalý travní
porost) o výměře 34 m2 v k. ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov za p.p.č.1712/2 (trvalý
travní porost) o výměře 23 m2 ve vlastnictví F. M., Praha 7 za cenu a podmínek dle směrnice
č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady s doplatkem ceny rozdílu směňovaných pozemků.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
c) prodeje pozemků
Zastupitelstvo města projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví města a přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 408/2013
1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova to:
a) části p.p.č. 795/7 (nově vzniklou p.p.č. 795/36 - zahrada) o výměře 165 m2 v k. ú. Jiříkov
dle GOP č. 1361-30/2013, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům Z. a J. K.,
Jiříkov, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
tj. celkem 21.950,-Kč,
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) části p.p.č. 795/7 (nově vzniklou p.p.č. 795/35 - zahrada) o výměře 168 m2 v k. ú. Jiříkov
dle GOP č. 1361-30/2013, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu N. H. Q.,
Varnsdorf, na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 +
náklady, tj. celkem 22.310,-Kč,
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) části p.p.č.1871/4 (nově vzniklou p.p.č.1871/5 - zahrada) o výměře 470 m2 v k. ú. Jiříkov
dle GOP č. 1362-31/2013, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu Z. L., Praha 9,
na zahradu za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj.
celkem 60.700,-Kč,
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) části p.p.č. 5943 (díl „a“ - ostatní plocha) o výměře 9 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 122643/2010, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu Z. L., Praha 9, na zahradu, za cenu dle
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tj. celkem 1.080,-Kč,
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) části p.p.č. 6505 (nově vzniklou p.p.č. 6505/2 - ostatní plocha) o výměře 145 m2 a části
p.p.č. 5034 (díl „a“ - zahrada) o výměře 145 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 220195/2013, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu
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pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní P. K., Jiříkov, za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 34.800,-Kč,
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) části p.p.č. 2759/2 (zahrada) o výměře cca 1800 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, paní M. B., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2
+ náklady. Na prodej bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě do doby kolaudace
stavby „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská - I. etapa“.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. ZM rozhodlo neprodat p.p.č. 607/2 (trvalý travní porost) o výměře 263 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 V. T., Roudnice nad Labem, za cenu a podmínek
dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj. celkem 31.560,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) odkup pozemků ve vlastnictví pana Pavla Jíchy
Zastupitelé projednali odkup pozemků ze soukromého vlastnictví a přijali toto usnesení:
Usnesení č. 409/2013
1. ZM projednalo odkup pozemků ve vlastnictví pana P. J., Novosedlice.
2. ZM neschvaluje odkup rodinného domu č. p. 290 v části obce Starý Jiříkov na st.p.č. 345,
st.p.č. 345 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 94 m2 a p.p.č. 3321 (trvalý travní porost) o
výměře 345 m2 vše v k. ú. Jiříkov z vlastnictví pana P. J., Novosedlice za kupní cenu
30.000,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) odkup pozemků pod místní komunikací ve Filipově
Zastupitelé projednali odkup pozemků pod místní komunikací ve Filipově a přijali k věci
následující usnesení:
Usnesení č. 410/2013
1. ZM projednalo odkup pozemků.
2. ZM neschvaluje odkup pozemků a to:
a) p.p.č. 5127/1 (zahrada) o výměře 16 m2 a p.p.č. 5127/3 (zahrada) o výměře 8 m2 vše v k. ú.
Filipov u Jiříkova z vlastnictví manželů J. a J. Z., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem
2.880,-Kč,
b) p.p.č. 5127/2 (zahrada) o výměře 35 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví J. H. a M. E.,
Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 4.200,-Kč,
c) p.p.č. 5127/4 (zahrada) o výměře 37 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví pana J. T.,
Jiříkov za cenu 199,-Kč/m2, tj. celkem 7.363,-Kč,
d) p.p.č. 5127/6 (zahrada) o výměře 45 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví pana J. F.,
Jiříkov za cenu 199,-Kč/m2, tj. celkem 8.955,-Kč,
e) p.p.č. 5127/7 (zahrada) o výměře 8 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví manželů I. a J.
T., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 960,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) odkup pozemků ve vlastnictví ČR
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh smlouvy na odkup pozemků ve vlastnictví
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a přijalo usnesení:
Usnesení č. 411/2013
1. ZM projednalo předložený návrh smlouvy na odkup pozemků ve vlastnictví ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město.
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2. ZM neschvaluje kupní smlouvu č. 32/13/UDC/KS na odkup spoluvlastnického podílu ve
výši ideální poloviny st.p.č. 1536 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 596/14 (zahrada) vše
v k. ú. Jiříkov za kupní cenu 62.540,-Kč ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
g) spolupráce mezi Městem Jiříkov a SVS a.s., Teplice
Zastupitelstvo města projednalo níže uvedený návrh smluvní dokumentace k vymezení
spolupráce mezi městem Jiříkov a SVS a.s. a přijalo usnesení:
Usnesení č. 412/2013
1. ZM projednalo předložený návrh smluvní dokumentace k vymezení spolupráce mezi
Městem Jiříkov a SVS a.s., Teplice k převzetí investorství k části stavby „Jiříkov II.-IV.
etapa kanalizace“ a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Městem Jiříkov a obchodní společností
Severočeská vodárenská společnost a.s., v Teplicích, Přítkovská 1689 na zajištění společného
postupu při přípravě, zajištění realizace a financování části stavby „Jiříkov II.-IV. etapa
kanalizace.“.
3. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního povolení mezi
Městem Jiříkov a obchodní společností Severočeská vodárenská společnost a.s., v Teplicích,
Přítkovská 1689 na stavbu „Jiříkov II.-IV. etapa kanalizace.“.
4. ZM ukládá: starostovi města - podepsat předloženou smlouvu o spolupráci a smlouvu o
převodu práv a povinností ze stavebního povolení mezi Městem Jiříkov a obchodní
společností Severočeská vodárenská společnost a.s., v Teplicích, Přítkovská 1689 na zajištění
společného postupu při přípravě, zajištění realizace a financování části stavby „Jiříkov II.IV. etapa kanalizace.“.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Usnesení z 27. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí usnesení z 27. jednání Finančního výboru
Zastupitelstva města Jiříkov a po projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 413/2013
ZM bere na vědomí usnesení 27. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 21. 10. 2013.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování dotace – Povodně 2013
Zastupitelé vzali na vědomí předběžné vyúčtování přijaté dotace na úhradu prvotních nákladů
při povodni 2013 a po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 414/2013
ZM bere na vědomí předběžné vyúčtování přijaté dotace na úhradu prvotních nákladů při
povodni 2013 ve výši 700.000,-Kč, předběžné prvotní náklady obce jsou ve výši
535.575,50 Kč, vratka nevyčerpané dotace je ve výši 164.424,50 Kč. ZM schvaluje
vyúčtování této dotace a zároveň schvaluje vratku nevyčerpané dotace.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) přijetí neinvestiční dotace – volby do PS PČR
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským
úřadem Ústeckého kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2013 a po projednání přijalo následující usnesení:
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Usnesení č. 415/2013
ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého
kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2013 ve výši 75.000,-Kč a rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň
schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2013.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Zastupitelé vzali na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti
a po projednání přijali k věci usnesení:
Usnesení č. 416/2013
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 1.758.456,-Kč přijatou v období od 01. 07. 2013 do 30. 09. 2013 a rozhodlo uvedenou
dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních
prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) půjčka pro TJ Sokol Filipov
Zastupitelé vzali na vědomí žádost o bezúročnou půjčku a návrh Smlouvy o půjčce
s Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov a po jejím projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 417/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí žádost o bezúročnou půjčku a návrh Smlouvy o půjčce
s Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, Filipov č. p. 207, 407 53 Jiříkov, IČ 44225130, na
překlenutí nedostatku finančních prostředků v důsledku profinancování realizace projektu
„Rekonstrukce a modernizace sokolovny I. etapa“ z Programu rozvoje venkova.
2. ZM rozhodlo poskytnout bezúročnou investiční půjčku Tělocvičné jednotě Sokol Filipov,
Filipov č.p. 207, 407 53 Jiříkov, IČ 44225130, ve výši 133.785,-Kč z rozpočtu Města Jiříkova
na rok 2013, za podmínky, že při podpisu smlouvy o půjčce dlužník podepíše směnku na
částku 133.785,-Kč splatnou 31. 10. 2014, pokud do toho data nebude půjčka zaplacena.
Půjčka se poskytuje na překlenutí nedostatku finančních prostředků v důsledku
profinancování realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace sokolovny I. etapa“
z Programu rozvoje venkova.
3. ZM schvaluje Smlouvu o půjčce mezi Městem Jiříkov a Tělocvičnou jednotou Sokol
Filipov, Filipov č. p. 207, 407 53 Jiříkov, IČ 44225130, v předloženém znění.
4. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o půjčce mezi Městem Jiříkov a
Tělocvičnou jednotou Sokol Filipov, Filipov č. p. 207, 407 53 Jiříkov, IČ 44225130,
v předloženém znění.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) smlouva se SFDI
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh Smlouvy č. 443/2013 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a po jeho
projednání přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 418/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy č. 443/2013 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov, I.
Etapa – chodník Filipovská-Březinova – ISPROFOND 5427510099“, ve výši
823.000,-Kč, mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČ: 70856508, zastoupený ředitelem panem Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D. a Městem Jiříkov,
Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, IČ
00261424.
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2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu č. 443/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov, I. Etapa – chodník FilipovskáBřezinova – ISPROFOND 5427510099“, ve výši 823.000,-Kč, mezi Státním fondem
dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, zastoupený ředitelem
panem Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov,
zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, IČ 00261424,
b) schválit podmínky Smlouvy č. 443/2013 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov, I. Etapa – chodník
Filipovská-Březinova – ISPROFOND 5427510099“, ve výši 823.000,-Kč, uzavírané mezi
Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508,
zastoupený ředitelem panem Ing. Tomášem Čočkem, Ph.D. a Městem Jiříkov, Náměstí 464/1,
407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, IČ 00261424,
c) přijmout finanční prostředky ve výši 823.000,-Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov, I. Etapa – chodník Filipovská-Březinova –
ISPROFOND 5427510099“,
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci ,,Jiříkov, I. Etapa – chodník FilipovskáBřezinova – ISPROFOND 5427510099“, ve výši 823.000,-Kč, budou kryty z rozpočtu
Města Jiříkova na rok 2013.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí na rok 2013
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Ústeckého kraje na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, na výdaje jednotek SDH obcí
nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 a kraje na pokrytí mimořádných finančních
prostředků pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013. Po
projednání přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 419/2013
1. ZM bere na vědomí přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na
základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR, na výdaje jednotek SDH obcí nasazených
v průběhu povodně v červnu 2013 ve výši 168.800,-Kč, a to na vybavení jednotek SDH obcí
věcnými prostředky pro zabezpečení jejich akceschopnosti neinvestiční povahy, které
zůstávají majetkem obce, na speciální ochranné prostředky a technické vybavení pro
zdolávání povodní a jiných obdobných přírodních katastrof. ZM rozhodlo uvedenou dotaci
přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
2. ZM bere na vědomí přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na
pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu
povodně v červnu 2013 ve výši 329.000,-Kč, a to na ušlý příjem členů jednotky SDH obce, na
opravy poškozené techniky a opravy nebo nákup nezbytých věcných prostředků jednotky
SDH obce, byl-li její zásah součástí zásahu IZS pro potřeby záchranných a likvidačních prací
na území obce při povodňových záchranných a likvidačních pracích v obci. ZM rozhodlo
uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých
finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2013.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
g) rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na projekt ,,Jiříkov 5
domácností“
Zastupitelé vzali na vědomí Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na
projekt ,,Jiříkov 5 domácností“ a přijali usnesení:
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Usnesení č. 420/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí
dotace na projekt ,,Jiříkov 5 domácností“, ve výši 150.000,-Kč, a to z programu 117D0250
,,Podpora bydlení 2013 – krizový stav“, pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat
byt v důsledku povodně či jiné živelní pohromy vedené u poskytovatele dotace pod
identifikačním číslem 117D025003110. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 150.000,-Kč
je uzavíráno na základě žádosti osob postižených v důsledku povodně či jiné živelné pohromy
pro rok 2013. Seznam osob postižených povodní či jinou živelní pohromou i s maximální výší
příspěvku je:
1. J. S., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
2. J. H., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
3. J. M., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
4. P. V., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
5. J. K., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na projekt
,,Jiříkov 5 domácností“, ve výši 150 000,-Kč, a to z programu 117D0250 ,,Podpora bydlení
2013 – krizový stav“, pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat byt v důsledku
povodně či jiné živelné pohromy vedené u poskytovatele dotace pod identifikačním číslem
117D025003110. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 150.000,-Kč je uzavíráno na
základě žádosti osob postižených v důsledku povodně či jiné živelné pohromy pro rok 2013.
Seznam osob postižených povodní či jinou živelní pohromou i s maximální výší příspěvku je:
1. J. S., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
2. J. H., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
3. J. M., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
4. P. V., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
5. J. K., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč.
b) schválit podmínky Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na
projekt ,,Jiříkov 5 domácností“, ve výši 150.000,-Kč, a to z programu 117D0250 ,,Podpora
bydlení 2013 – krizový stav“, pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat byt
v důsledku povodně či jiné živelné pohromy vedené u poskytovatele dotace pod
identifikačním číslem 117D025003110. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 150.000,-Kč
je uzavíráno na základě žádosti osob postižených v důsledku povodně či jiné živelné pohromy
pro rok 2013. Seznam osob postižených povodní či jinou živelní pohromou i s maximální výší
příspěvku je:
1. J. S., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
2. J. H., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
3. J. M., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
4. P. V., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
5. J. K., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč.
c) přijmout finanční prostředky ve výši 150.000,-Kč, a to z programu 117D0250 ,,Podpora
bydlení 2013 – krizový stav“, pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat byt
v důsledku povodně či jiné živelné pohromy vedené u poskytovatele dotace pod
identifikačním číslem 117D025003110. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 150.000,-Kč
je uzavíráno na základě žádosti osob postižených v důsledku povodně či jiné živelné pohromy
pro rok 2013. Seznam osob postižených povodní či jinou živelní pohromou i s maximální výší
příspěvku je:
1. J. S., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
2. J. H., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
3. J. M., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
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4. P. V., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
5. J. K., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč.
d) uložit: starostovi města - podepsat Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí
dotace na projekt ,,Jiříkov 5 domácností“, ve výši 150.000,-Kč, a to z programu 117D0250
,,Podpora bydlení 2013 – krizový stav“, pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat
byt v důsledku povodně či jiné živelné pohromy vedené u poskytovatele dotace pod
identifikačním číslem 117D025003110. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 150.000,-Kč
je uzavíráno na základě žádosti osob postižených v důsledku povodně či jiné živelné pohromy
pro rok 2013. Seznam osob postižených povodní či jinou živelní pohromou i s maximální výší
příspěvku je:
1. J. S., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
2. J. H., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
3. J. M., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
4. P. V., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč,
5. J. K., Jiříkov, výše příspěvku 30.000,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
h) rozpočtové opatření č. 14/2013 Města Jiříkova a převod do fondu rezerv
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtové opatření Města Jiříkov č. 14/2013 a přijalo
usnesení:
Usnesení č. 421/2013
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 14/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 14/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu uspořených finančních prostředků roku 2013 ze základního
běžného účtu do fondu rezerv jednorázově částku 10.579.000,-Kč. Tento fond bude použit při
tvorbě rozpočtu na rok 2014 k případnému financování výdajů roku 2014.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést výše uvedený převod finančních
prostředků na účet fondu rezerv do 13. 11. 2013.
hlasování = 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
7. Usnesení z 27. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali předložené usnesení Kontrolního výboru, které bez připomínek vzali na
vědomí a přijali k němu usnesení:
Usnesení č. 422/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 27. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 21. 10. 2013.
2. ZM projednalo a schvaluje prověření budování nového chodníku podél ulic Filipovská a
Březinova z hlediska zveřejněné koordinační situace v Jiříkovských novinách, kdy je chodník
i autobusový záliv budován dle projektové dokumentace a stavebního povolení.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
8. Různé
a) informace o činnosti rady města
Zastupitelé vzali na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města a po projednání
přijali usnesení:
Usnesení č. 423/2013
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 = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
p. Jirkovský – se vyjádřil na základě zprávy a informací pí Žemlové (MěÚ Rumburk) na
minulém zasedání ZM k demolicím ve městě a k objektu bývalé JAWY Jiříkov
pan starosta - v rámci Rudého domu a Besedy mi vadí současný stav budov, kino se může
stát dalším, které podobně skončí, vejdu v jednání s panem Mrázkem ohledně možnosti
podání trestního oznámení a zaujmeme represivní metody, na příštím zasedání budu
zastupitele informovat
pí Stožická – jak je to s používáním nákladního vozidla pana Michala Heřmánka (odbor
V+ŽP) pro město? – odpověděl pan starosta - z důvodu zpoždění dodání nového nákladního
vozidla z důvodu požadavku města ohledně barvy (požadovali jsme opět oranžovou), byla
s panem Heřmánkem sepsána dohoda, nákladní vozidlo bylo minulý týden městu dodáno do
užívání a smlouva s panem Heřmánkem, tak pozbývá platnosti
p. starosta – na středu 20. 11. 2013 od 16,00 hodin svolávám pracovní seminář zastupitelstva
města k rozpočtu města pro rok 2014
10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 25. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 18,10 hodin.
V Jiříkově dne 04. listopadu 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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