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 27. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 10. prosince 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) odkup pozemků dotčených stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I. etapa“
b) odkup pozemků dotčených stavbou „Chodník Filipovská – I. etapa“
c) nabytí pozemků od Ústeckého kraje
5.
Usnesení z 28. a 29. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova
6.
Rozpočet Města Jiříkova na rok 2014
7.
Rozpočty příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2014
8.
Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování dotace – Povodně 2013 – pro občany
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - září 2013
c) rozpočtové opatření č. 18/2013 Města Jiříkova
d) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového
opatření v roce 2013
e) grantový program Města Jiříkova pro rok 2014
9.
Usnesení z 28. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
10.
Různé
a) obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 2/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
b) odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy
zastupitelstva města
c) informace o činnosti rady města
d) podání žádosti o dotaci
11.
Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
12.
Závěr
=================================================================
Usnesení č. 428/2013
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 429/2013
1. ZM projednalo odkup pozemků dotčených stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I. etapa“.

2. ZM rozhodlo odkoupit pozemky dotčené stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I. etapa“ a to:
a) část st.p.č. 1028/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 35 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu
120,-Kč/m2 od firmy GEOENERGY INVEST - cz, s.r.o., Korunní 860/20, 120 00 Praha 2,
b) část p.p.č. 2783/3 (zahrada) o výměře cca 34 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana
J. M., Jiříkov,
c) část st.p.č. 1456 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 7 m2 a část p.p.č. 2783/4
(zahrada) o výměře cca 22 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od MUDr. A. B.,
Jiříkov,
d) část st.p.č. 1457 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 23 m2 a část p.p.č. 2783/5
(trvalý travnatý porost) o výměře cca 5 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana
V. K., Jiříkov,
e) část p.p.č. 2851/2 (zahrada) o výměře cca 50 m2 a část st.p.č. 1601 o výměře cca 6 m2 vše
v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od spoluvlastníků paní D. K., Jiříkov, Ing. M. Š., Rumburk
a pana P. Š., Jiříkov,
f) část p.p.č. 2851/1 (zahrada) o výměře cca 21 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana
B. H., Jiříkov,
g) část st.p.č. 1585/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 14 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu
120,-Kč/m2 od spoluvlastníků manželů A. a Z. D., Jiříkov, pana B. H., Jiříkov, pana K. H.,
Jiříkov, manželů V. a A. M. K., Jiříkov, manželů E. a J. K., Jiříkov, paní M. V., Jiříkov,
manželů I. a A. W., Jiříkov, paní K. Z., Jiříkov,
h) část p.p.č. 2937/6 (zahrada) o výměře cca 78 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od
manželů M. a M. N., Jiříkov,
i) část st.p.č. 1169 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu
120,-Kč/m2 od paní M. S., Jiříkov.
Usnesení č. 430/2013
1. ZM projednalo odkup pozemků dotčených stavbou „Chodník Filipovská – I. etapa“.
2. ZM rozhodlo odkoupit pozemky dotčené stavbou „Chodník Filipovská – I. etapa“ a to:
a) část p.p.č. 444/3 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 1 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu
120,-Kč/m2 od manželů J. a L. M., Jiříkov,
b) část p.p.č. 436/2 (zahrada) o výměře cca 27 m2 a část st.p.č. 1421 o výměře cca 10 m2 vše
v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od manželů S. a M. D., Jiříkov,
c) část p.p.č. 421/5 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 1 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu
120,-Kč/m2 od paní Z. M., Jiříkov,
d) část p.p.č. 421/8 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 1 m2, část p.p.č. 418/3 (zahrada) o
výměře cca 1 m2, část st.p.č. 1070 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 1 m 2 a část
p.p.č. 418/2 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 2 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2
od spoluvlastníků paní E. V., Jiříkov a pana J. B., Jiříkov,
e) část st.p.č. 1567 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 23 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu
120,-Kč/m2 od manželů D. a J. K., Jiříkov,
f) část p.p.č. 5634 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 4 m2, část st.p.č. 790 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře cca 1 m2 a část p.p.č. 5635 (zahrada) o výměře cca 3 m2 vše v
k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana V. P., Jiříkov,
g) část st.p.č. 791 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 3 m2 a část p.p.č. 5623 (trvalý
travnatý porost) o výměře cca 3 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od manželů
Š. a T. P., Jiříkov,
h) část p.p.č. 5617 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 2 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu
120,-Kč/m2 od manželů K. a V. P., Chomutov,
i) část p.p.č. 363/3 (orná půda) o výměře cca 29 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana
M. M., Lobendava,

2

j) část p.p.č. 5442/1 (zahrada) o výměře cca 43 m2 a část p.p.č. 5439/3 (trvalý travnatý porost)
o výměře cca 25 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu 120,-Kč/m2 od paní R. H., Jiříkov,
k) část p.p.č. 5439/2 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 21 m2, část p.p.č. 5436/5 (zahrada)
o výměře cca 24 m2, část st.p.č. 1287 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 12 m2 a část
p.p.č. 5436/6 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 9 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu
120,-Kč/m2 od pana M. S., Jiříkov,
l) část p.p.č. 5433/6 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 24 m2, část p.p.č. 5433/5 (zahrada)
o výměře cca 17 m2 a část p.p.č. 5431 (zahrada) o výměře cca 14 m2 vše v k. ú. Filipov u
Jiříkova za cenu 120,-Kč/m2 od pana J. V., Jiříkov,
m) část p.p.č. 5430 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 6 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova za
cenu 120,-Kč/m2 od pana J. T., Jiříkov,
n) část p.p.č. 5422/2 (zahrada) o výměře cca 142 m2 a část st.p.č. 806 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře cca 4 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu 120,-Kč/m2 od manželů
M. a W. A. H., Jiříkov,
o) část p.p.č. 5419 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 188 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova za
cenu 120,-Kč/m2 od paní M. B., Jiříkov.
Usnesení č. 431/2013
1. ZM projednalo přijmutí daru pozemku dotčeného stavbou „Smíšená stezka pro pěší a
cyklisty Rumburská – I. etapa“.
2. ZM schvaluje přijmutí daru pozemku dotčeného stavbou „Smíšená stezka pro pěší a
cyklisty Rumburská – I. etapa“ a to části p.p.č. 6349 (ostatní plocha) o výměře cca 1550 m 2
v k.ú. Jiříkov z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ 70892156.
3. ZM projednalo přijmutí daru pozemků dotčených stavbou „Chodník Filipovská – I.
etapa“.
4. ZM schvaluje přijmutí daru pozemků dotčených stavbou „Chodník Filipovská – I. etapa“ a
to části p.p.č. 6517/1 (ostatní plocha) o výměře cca 1264 m2 v k. ú. Jiříkov a části
p.p.č. 6517/3 (ostatní plocha) o výměře cca 500 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 70892156.
Usnesení č. 432/2013
1. ZM bere na vědomí usnesení 28. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 11. 11. 2013.
2. ZM bere na vědomí usnesení 29. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 02. 12. 2013.
Usnesení č. 433/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok
2014, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 45.284.000,-Kč, výdaje ve výši 43.364.000,-Kč,
financování ve výši – 1.920.000,-Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2014, a to:
a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 45.484.000,-Kč, výdaje
ve výši 43.464.000,-Kč, financování ve výši – 1.920.000,-Kč,
b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 45.484.000,-Kč, výdaje
ve výši 43.564.000,-Kč, financování ve výši – 1.920.000,-Kč,
c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 52.236.850,-Kč, výdaje ve
výši 60.387.370,-Kč, financování ve výši + 8.150.520,-Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.
4. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok
2014 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 52.236.850,-Kč, ve výdajové části ve
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výši 60.387.370,-Kč, financování ve výši + 8.150.520,-Kč dle předloženého návrhu
uvedeného v bodě 2, písm. c).
5. ZM projednalo návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014 a zároveň
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014 dle předloženého návrhu.
6. ZM projednalo a zároveň rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2014 a odvod celého
investičního fondu nejpozději do 19. 12. 2014 na účet zřizovatele pro níže uvedené
příspěvkové organizace Města Jiříkova:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
d) Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov.
7. ZM projednalo a zároveň rozhodlo poskytnout níže uvedené neinvestiční příspěvky na
rok 2014 jednotlivým příspěvkovým organizacím Města Jiříkova takto:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 900.000,-Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 2.105.000,-Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 387.000,-Kč,
d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 0,-Kč,
a dále ZM rozhodlo poskytovat příspěvky zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 9. dne
v měsíci.
8. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek
hospodaření roku 2014 ve výši 0,-Kč.
9. ZM bere na vědomí návrh na převod finančních prostředků ve výši 400.000,-Kč do
sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2014 dle bodu č. 4.1.1. směrnice č. 8/2005 „Režim
fondů Města Jiříkova“ a rozhodlo v souladu s touto směrnicí o převodu finančních prostředků
do tohoto fondu v roce 2014 ve výši 400.000,-Kč. Důvodem je nárůst počtu zaměstnanců na
veřejně prospěšné práce.
10. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok
2014 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet sociálního fondu na rok 2014 dle předloženého
návrhu.
11. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok
2014 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet fondu rezerv na rok 2014 dle předloženého
návrhu.
12. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 10.050.520,-Kč z fondu rezerv,
č. ú. 20036/921389399/0800 na základní běžný účet č. 921389399/0800 na financování
výdajů rozpočtu roku 2014, převod ve výši 5.050.520,-Kč provést v lednu 2014 a zbývající
část ve výši 5.000.000,-Kč převést v červenci 2014.
13. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedené převody provést.
14. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 01/2014 pro
TJ Spartak Jiříkov na rok 2014 na provozní výdaje. ZM rozhodlo poskytnout provozní
příspěvek na údržbu areálu ve výpůjčce a na úhradu energií ve výši 150.000,-Kč pro TJ
Spartak Jiříkov na rok 2014, zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku č. 01/2014.
Usnesení č. 434/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2014
ve výnosech i nákladech ve výši 5.926.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
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2. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2014 ve výnosech i
nákladech ve výši 15.366.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
3. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace na rok 2014 ve výnosech i
nákladech ve výši 2.151.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
4. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov na rok 2014 ve výnosech i nákladech ve
výši 31.744.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje (příspěvková organizace požádala o
dotaci na provoz MPSV ve výši 8.080.000,-Kč).
5. ZM projednalo a schvaluje plány účetních odpisů na rok 2014 níže uvedeným
příspěvkovým organizacím Města Jiříkova:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
80.696,-Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 58.468,-Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace ve výši 3.862,50 Kč,
d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov ve výši 270.840,-Kč.
Usnesení č. 435/2013
ZM bere na vědomí vyúčtování neinvestiční účelové dotace poskytnuté Ústeckým krajem
městu Jiříkov na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů ve výši
50.000,-Kč tím, že jednotliví příjemci – občané města přijaté finanční prostředky vyúčtovali
takto:
a) p. P. V. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2013/P, přijatá dotace ve výši 10.000,-Kč
vyúčtována nákupem stavebního materiálu za 483,67 EURO,
b) manželé P. a P. M. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2013/P, přijatá dotace ve výši
10.000,-Kč vyúčtována nákupem ložního prádla, zimních dek a polštářů za 11.618,-Kč,
c) pí J. M. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2013/P, přijatá dotace ve výši 10.000,-Kč
vyúčtována opravou střechy za 14.200,-Kč,
d) pí A. M. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2013/P, přijatá dotace ve výši 10.000,-Kč
vyúčtována nákupem vodárny, elektrického ohřívače vody, filtru, čerpadla, strunové sekačky,
cementu, sítě za 10.167,-Kč,
e) p. L. K. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2013/P, přijatá dotace ve výši 10.000,-Kč
vyúčtována nákupem kuchyňské linky a automatické pračky za 12.647,-Kč, ZM schvaluje
vyúčtování této dotace.
Usnesení č. 436/2013
ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2013:
a) příjmy ve výši 42.955.655,61 Kč, výdaje ve výši 34.042.167,45 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 8.913.488,16 Kč,
b) výnosy ve výši 44.242.064,89 Kč, náklady ve výši 28.234.421,37 Kč, výsledek
hospodaření před zdaněním 16.007.643,52 Kč.
Usnesení č. 437/2013
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 18/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 18/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 3.000.000,-Kč z rezervního fondu
na základní běžný účet na úhradu výdajů roku 2013 z důvodu nižšího inkasa daňových
příjmů. ZM zároveň ukládá vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod
finančních prostředků z fondu rezerv na základní běžný účet města do 13. 12. 2013.
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Usnesení č. 438/2013
ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provedení rozpočtového
opatření č. 19/2013 k 31. 12. 2013 v rozsahu do výše 5.000.000,-Kč dle zákona č. 250/2012
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jimiž
dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
Usnesení č. 439/2013
1. ZM projednalo Grantový program Města Jiříkova pro rok 2014 a rozhodlo tento grantový
program přijmout a schválit.
2. ZM bere na vědomí předložený návrh formuláře „Smlouva o poskytnutí dotace“ z
rozpočtu Města Jiříkova a schvaluje tento formulář - návrh smlouvy, zároveň rozhodlo
pověřit starostu města podepisovat smlouvy o poskytnutí dotace u poskytovaných příspěvků
radou města.
3. ZM rozhodlo, na základě doporučení RM, o částce ve výši 250.000,-Kč, která bude
vyčleněna v rozpočtu města na rok 2013 na granty pro občanská sdružení a jiné neziskové
organizace.
4. ZM rozhodlo, na základě doporučení RM, zřídit grantovou komisi tvořenou Finančním
výborem Zastupitelstva města Jiříkova a dalšími 2 členy Zastupitelstva města Jiříkova, a to
Mgr. Renátou Hegnerovou a paní Naděždou Stožickou. Tato komise projedná žádosti o
granty na rok 2014 a navrhne přidělení grantů.
Usnesení č. 440/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 28. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 18. 11. 2013.
2. ZM projednalo a schvaluje provedenou namátkovou kontrolu plnění usnesení z 84.
schůze Rady města Jiříkova s výsledkem, že usnesení jsou plněna.
Usnesení č. 441/2013
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2013 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Usnesení č. 442/2013
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od 01. 07. 2013 do 10. 12. 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
2.000,-Kč
pan J. M., Jiříkov
1.600,-Kč
Kontrolní výbor
pan D. W., Jiříkov
pan M. S., Jiříkov

1.600,-Kč
400,-Kč
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3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – na základě přijatého usnesení zabezpečit
vyplacení peněžitého plnění členům výborů ZM, kteří nejsou členy Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 443/2013
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. 444/2013
1. ZM revokuje usnesení č. 427/2013 z 26. zasedání ZM konaného dne 20. 11. 2013
z důvodu upřesnění celkových předpokládaných nákladů projektu a s tím spojeného zajištění
finančního krytí projektu.
2. ZM projednalo a bere na vědomí předložení žádosti o dotaci na projekt ,,Revitalizace a
rekonstrukce centra města Jiříkov“ do Regionálního operačního programu Severozápad,
jehož předpokládané celkové náklady činí 43.000.000,-Kč s DPH.
3. ZM projednalo a bere na vědomí povinnost předložit doklad o zajištění finančního krytí
projektu „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, a to výpis z běžného účtu v
Kč, úvěrovou smlouvu, popř. závazný úvěrový příslib od instituce, která má licenci od ČNB,
či úvěrovou smlouvu, popř. závazný úvěrový příslib od Evropské investiční banky nebo
usnesení zastupitelstva obce, že schvaluje předložení výše uvedeného projektu a zajištění
zdrojů na jeho financování.
4. ZM projednalo a bere na vědomí celkovou výši uznatelných nákladů projektu
„Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, a to 43.000.000,-Kč vč. DPH, z toho
85% činí dotace Regionální rady ve výši 36.550.000,-Kč vč. DPH a podíl žadatele činí
6.450.000,-Kč vč. DPH. U více etapového projektu je povinnost předfinancovat minimálně 2
etapy nebo 1/3 celkových nákladů, a to podle toho, co je vyšší. V případě projektu
„Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“ jsou vyšší první dvě etapy projektu,
které jsou ve výši předpokládaných výdajů 19.000.000,-Kč.
5. ZM schvaluje:
a) podání žádosti na projekt „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“ o dotaci
do Regionálního operačního programu Severozápad, jehož celková výše předpokládaných
nákladů činí 43.000.000,-Kč vč. DPH.
b) zajištění financování projektu, a to:
 zajištění spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových nákladů projektu, tj.
6.450.000,-Kč vč. DPH
 zajištění předfinancování projektu a to prvních dvou etap projektu, které jsou ve výši
19.000.000,-Kč vč. DPH, tj. 44,18 % z celkových nákladů projektu.
Tyto částky budou zajištěny úvěrem.

Ověřovatelé usnesení:
…………………………..
p. Václav Jirkovský

…..……………………………
p. Bc. Jindřich Jurajda, Dis.

V Jiříkově dne 11. prosinec 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 27. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 10. prosince 2013
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

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

……………………………..
p. Bc. Jindřich Jurajda, Dis.

=================================================
Zasedání se zúčastnilo 13 členů Zastupitelstva Města Jiříkov

Omluveni: pan Petr Wittgruber
pan Bc. Michal Mrázek
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele. V 16:00 hodin zahájil 27.
zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno 13 členů ZM – Zastupitelstvo
města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: pan Miroslav Skramužský
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Petr Dufek
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Naděžda Stožická
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 Bc. Jindřich Jurajda, Dis., zapisovatelkou byla určena paní Martina Alice Fodorová.
Předložený program zasedání byl po hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel doplněn v bodě 8 o
převod z fondu rezerv a v bodě 10 o podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace a
rekonstrukce centra města Jiříkov“, poté byl program zastupiteli schválen.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 25. a 26. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny
žádné připomínky, tudíž se usnesení a zápis z 25. a 26. 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: 25. ZM – usn. č. 406/2013 – splněno, usn. č. 407/2013 – splněno,
usn. č. 408/2013 body a) – d) – trvají, body e) a f) – splněny, usn. č. 409/2013 – splněno,
usn. č. 410/2013 – splněno, usn. č. 411/2013 – splněno, usn. č. 412/2013 – splněno,
usn. č. 418/2013 – splněno, 26. ZM – usn. č. 424/2013 - splněno
Finanční záležitosti: 12. ZM – usn. č. 198/2012 – trvá, 23. ZM – usn. č. 382/2013 – trvá,
25. ZM – usn. č. 413/2013 – 417/2013 – splněna, usn. č. 419/2013 – splněno,
usn. č. 421/2013 – splněno, 26. ZM – usn. č. 425/2013 a 426/2013 - splněna
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 428/2013
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
pí Procházková - pokud se bude revitalizovat náměstí a Beseda se zbourá, bude poté změna
projektu? – odpověděl pan starosta – dům je v soukromém vlastnictví a do projektu není
zapracován
- na chodnících je spousty psích exkrementů, majitelé po svých psech
neuklízejí – odpověděl pan starosta – máte pravdu, je to v lidech, naši pracovníci VPP
chodníky uklízí, je možné, že se to zhoršilo díky sněhu
- chtěla bych pochválit vánoční strom – odpověděl pan starosta - děkujeme
p. Havlůj – mám výhradu k rozpočtu města pro rok 2014, je neprůhledný, máte tam uvedené
akce, které se mají dělat, ale není tam MŠ, to se nebude dělat? A dále v něm chybí spousty
příloh a myslím si, že mu zastupitelé nerozumí, tak ať ho neschvalují – odpověděla Bc.
Kosová – mateřská škola se samozřejmě bude dělat, bude se financovat úvěrem a do rozpočtu
se smí uvádět jen podložené výdaje, úvěr prozatím nebyl sjednán a ani není podepsaná
úvěrová smlouva, neprůhledný každopádně není, skládá se přesně dle rozpočtové skladby,

9

schvalován je pro lepší operativnost, pokud by byl položkový, musely by se jednotlivé položky
schvalovat
- odpověděl pan starosta – k rozpočtu jsme měli se zastupiteli pracovní seminář, na
rozpočtu se dále podílí i úředníci, se kterými bylo dalších pět sezení
pí Pavlovičová – ve Svobodově ulici jsou nově vysázené stromy, prý je sázeli odborníci, proč
jsou vysázeny pod vedením vysokého napětí? – odpověděl pan starosta – stromy nebudou dle
jejich vyjádření tak vysoké
- proč je z ulice Svobodova směrem k poště jednosměrka? U bývalé BEMY je
křižovatka nepřehledná a nebezpečná – odpověděl pan starosta – byla zpracována dopravní
studie odborem dopravní policie, k tomu se vyjadřoval i odbor dopravy MěÚ Rumburk, ulice
je pro oboustranný provoz příliš úzká
- nelíbí se mi červené a bílé plasty na náměstí – odpověděl pan starosta – byly
tam umístěné na přechodnou dobu z důvodu nebezpečí úrazu, majitel vyřizuje demolici domu
- odpověděl pan Stredák – auta od Šluknova jezdila těsně okolo Besedy směrem
do Mánesovy ulice a hrozilo nebezpečí úrazu chodců
pí Hegnerová – to samé je u bankomatu – odpověděl pan starosta – je to také přechodné
opatření, neboť lidé najížděli přímo k bankomatu a ohrožovali čekající na autobus
p. Havlůj – nejsem spokojený s vysvětlením pí Kosové a žádám o písemné doložení
kompetence rady města – odpověděl pan starosta – není problém
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) odkup pozemků dotčených stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I.
etapa“
Zastupitelé projednali odkup pozemků dotčených stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I. etapa“ a přijali usnesení:
Usnesení č. 429/2013
1. ZM projednalo odkup pozemků dotčených stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I. etapa“.
2. ZM rozhodlo odkoupit pozemky dotčené stavbou „Smíšená stezka pro pěší a cyklisty
Rumburská – I. etapa“ a to:
a) část st.p.č. 1028/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 35 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu
120,-Kč/m2 od firmy GEOENERGY INVEST - cz, s.r.o., Korunní 860/20, 120 00 Praha 2,
b) část p.p.č. 2783/3 (zahrada) o výměře cca 34 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana
J. M., Jiříkov,
c) část st.p.č. 1456 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 7 m2 a část p.p.č. 2783/4
(zahrada) o výměře cca 22 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od MUDr. A. B.,
Jiříkov,
d) část st.p.č. 1457 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 23 m2 a část p.p.č. 2783/5
(trvalý travnatý porost) o výměře cca 5 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana
V. K., Jiříkov,
e) část p.p.č. 2851/2 (zahrada) o výměře cca 50 m2 a část st.p.č. 1601 o výměře cca 6 m2 vše
v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od spoluvlastníků paní D. K., Jiříkov, Ing. M. Š., Rumburk
a pana P. Š., Jiříkov,
f) část p.p.č. 2851/1 (zahrada) o výměře cca 21 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana
B. H., Jiříkov,
g) část st.p.č. 1585/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 14 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu
120,-Kč/m2 od spoluvlastníků manželů A. a Z. D., Jiříkov, pana B. H., Jiříkov, pana K. H.,
Jiříkov, manželů V. a A. M. K., Jiříkov, manželů E. a J. K., Jiříkov, paní M. V., Jiříkov,
manželů I. a A. W., Jiříkov, paní K. Z., Jiříkov,
h) část p.p.č. 2937/6 (zahrada) o výměře cca 78 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od
manželů M. a M. N., Jiříkov,
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i) část st.p.č. 1169 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu
120,-Kč/m2 od paní M. S., Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) odkup pozemků dotčených stavbou „Chodník Filipovská – I. etapa“
Zastupitelstvo města projednalo odkup pozemků dotčených stavbou „Chodník Filipovská – I.
etapa“ a přijalo k věci následující usnesení:
Usnesení č. 430/2013
1. ZM projednalo odkup pozemků dotčených stavbou „Chodník Filipovská – I. etapa“.
2. ZM rozhodlo odkoupit pozemky dotčené stavbou „Chodník Filipovská – I. etapa“ a to:
a) část p.p.č. 444/3 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 1 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu
120,-Kč/m2 od manželů J. a L. M., Jiříkov,
b) část p.p.č. 436/2 (zahrada) o výměře cca 27 m2 a část st.p.č. 1421 o výměře cca 10 m2 vše
v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od manželů S. a M. D., Jiříkov,
c) část p.p.č. 421/5 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 1 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu
120,-Kč/m2 od paní Z. M., Jiříkov,
d) část p.p.č. 421/8 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 1 m2, část p.p.č. 418/3 (zahrada) o
výměře cca 1 m2, část st.p.č. 1070 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 1 m2 a část
p.p.č. 418/2 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 2 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2
od spoluvlastníků paní E. V., Jiříkov a pana J. B., Jiříkov,
e) část st.p.č. 1567 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 23 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu
120,-Kč/m2 od manželů D. a J. K., Jiříkov,
f) část p.p.č. 5634 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 4 m2, část st.p.č. 790 (zastavěná
plocha a nádvoří) o výměře cca 1 m2 a část p.p.č. 5635 (zahrada) o výměře cca 3 m2 vše v
k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana V. P., Jiříkov,
g) část st.p.č. 791 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 3 m2 a část p.p.č. 5623 (trvalý
travnatý porost) o výměře cca 3 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od manželů
Š. a T. P., Jiříkov,
h) část p.p.č. 5617 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 2 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu
120,-Kč/m2 od manželů K. a V. P., Chomutov,
i) část p.p.č. 363/3 (orná půda) o výměře cca 29 m2 v k. ú. Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2 od pana
M. M., Lobendava,
j) část p.p.č. 5442/1 (zahrada) o výměře cca 43 m2 a část p.p.č. 5439/3 (trvalý travnatý porost)
o výměře cca 25 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu 120,-Kč/m2 od paní R. H., Jiříkov,
k) část p.p.č. 5439/2 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 21 m2, část p.p.č. 5436/5 (zahrada)
o výměře cca 24 m2, část st.p.č. 1287 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 12 m2 a část
p.p.č. 5436/6 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 9 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu
120,-Kč/m2 od pana M. S., Jiříkov,
l) část p.p.č. 5433/6 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 24 m2, část p.p.č. 5433/5 (zahrada)
o výměře cca 17 m2 a část p.p.č. 5431 (zahrada) o výměře cca 14 m2 vše v k. ú. Filipov u
Jiříkova za cenu 120,-Kč/m2 od pana J. V., Jiříkov,
m) část p.p.č. 5430 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 6 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova za
cenu 120,-Kč/m2 od pana J. T., Jiříkov,
n) část p.p.č. 5422/2 (zahrada) o výměře cca 142 m2 a část st.p.č. 806 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře cca 4 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu 120,-Kč/m2 od manželů
M. a W. A. H., Jiříkov,
o) část p.p.č. 5419 (trvalý travnatý porost) o výměře cca 188 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova za
cenu 120,-Kč/m2 od paní M. B., Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) nabytí pozemků od Ústeckého kraje
Zastupitelstvo města projednalo přijmutí daru níže uvedeného pozemku z vlastnictví
Ústeckého kraje a přijalo toto usnesení:

11

Usnesení č. 431/2013
1. ZM projednalo přijmutí daru pozemku dotčeného stavbou „Smíšená stezka pro pěší a
cyklisty Rumburská – I. etapa“.
2. ZM schvaluje přijmutí daru pozemku dotčeného stavbou „Smíšená stezka pro pěší a
cyklisty Rumburská – I. etapa“ a to části p.p.č. 6349 (ostatní plocha) o výměře cca 1550 m 2
v k.ú. Jiříkov z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ 70892156.
3. ZM projednalo přijmutí daru pozemků dotčených stavbou „Chodník Filipovská – I.
etapa“.
4. ZM schvaluje přijmutí daru pozemků dotčených stavbou „Chodník Filipovská – I. etapa“ a
to části p.p.č. 6517/1 (ostatní plocha) o výměře cca 1264 m2 v k. ú. Jiříkov a části
p.p.č. 6517/3 (ostatní plocha) o výměře cca 500 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova z vlastnictví
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 70892156.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Usnesení z 28. a 29. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí usnesení z konání Finančního výboru a přijali usnesení:
Usnesení č. 432/2013
1. ZM bere na vědomí usnesení 28. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 11. 11. 2013.
2. ZM bere na vědomí usnesení 29. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova ze dne 02. 12. 2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Rozpočet Města Jiříkova na rok 2014
Zastupitelstvo města Jiříkov vzalo na vědomí návrh Rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014 a
po jeho projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 433/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtového provizoria Města Jiříkova na rok
2014, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 45.284.000,-Kč, výdaje ve výši 43.364.000,-Kč,
financování ve výši – 1.920.000,-Kč.
2. ZM projednalo a bere na vědomí 3 návrhy rozpočtů Města Jiříkova na rok 2014, a to:
a) návrh přebytkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 45.484.000,-Kč, výdaje
ve výši 43.464.000,-Kč, financování ve výši – 1.920.000,-Kč,
b) návrh vyrovnaného rozpočtu, kdy příjmy jsou plánovány ve výši 45.484.000,-Kč, výdaje
ve výši 43.564.000,-Kč, financování ve výši – 1.920.000,-Kč,
c) návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 52.236.850,-Kč, výdaje ve
výši 60.387.370,-Kč, financování ve výši + 8.150.520,-Kč.
3. ZM projednalo a bere na vědomí Komentář k rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.
4. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova na rok
2014 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 52.236.850,-Kč, ve výdajové části ve
výši 60.387.370,-Kč, financování ve výši + 8.150.520,-Kč dle předloženého návrhu
uvedeného v bodě 2, písm. c).
5. ZM projednalo návrh závazných ukazatelů rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014 a zároveň
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014 dle předloženého návrhu.
6. ZM projednalo a zároveň rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2014 a odvod celého
investičního fondu nejpozději do 19. 12. 2014 na účet zřizovatele pro níže uvedené
příspěvkové organizace Města Jiříkova:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
d) Domov „Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov.
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7. ZM projednalo a zároveň rozhodlo poskytnout níže uvedené neinvestiční příspěvky na
rok 2014 jednotlivým příspěvkovým organizacím Města Jiříkova takto:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 900.000,-Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 2.105.000,-Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace,
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 387.000,-Kč,
d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 0,-Kč,
a dále ZM rozhodlo poskytovat příspěvky zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 9. dne
v měsíci.
8. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek
hospodaření roku 2014 ve výši 0,-Kč.
9. ZM bere na vědomí návrh na převod finančních prostředků ve výši 400.000,-Kč do
sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2014 dle bodu č. 4.1.1. směrnice č. 8/2005 „Režim
fondů Města Jiříkova“ a rozhodlo v souladu s touto směrnicí o převodu finančních prostředků
do tohoto fondu v roce 2014 ve výši 400.000,-Kč. Důvodem je nárůst počtu zaměstnanců na
veřejně prospěšné práce.
10. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok
2014 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet sociálního fondu na rok 2014 dle předloženého
návrhu.
11. ZM projednalo a bere na vědomí návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok
2014 a zároveň schvaluje tvorbu a rozpočet fondu rezerv na rok 2014 dle předloženého
návrhu.
12. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 10.050.520,-Kč z fondu rezerv,
č. ú. 20036/921389399/0800 na základní běžný účet č. 921389399/0800 na financování
výdajů rozpočtu roku 2014, převod ve výši 5.050.520,-Kč provést v lednu 2014 a zbývající
část ve výši 5.000.000,-Kč převést v červenci 2014.
13. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedené převody provést.
14. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. 01/2014 pro
TJ Spartak Jiříkov na rok 2014 na provozní výdaje. ZM rozhodlo poskytnout provozní
příspěvek na údržbu areálu ve výpůjčce a na úhradu energií ve výši 150.000,-Kč pro TJ
Spartak Jiříkov na rok 2014, zároveň schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku č. 01/2014.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
7. Rozpočty příspěvkových organizací Města Jiříkova na rok 2014
Zastupitelé vzali na vědomí a následně projednali návrh provozního rozpočtu příspěvkových
organizací Města Jiříkov pro rok 2014 a přijali usnesení:
Usnesení č. 434/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2014
ve výnosech i nákladech ve výši 5.926.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
2. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace na rok 2014 ve výnosech i
nákladech ve výši 15.366.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
3. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 - příspěvková organizace na rok 2014 ve výnosech i
nákladech ve výši 2.151.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje.
4. ZM projednalo a bere na vědomí návrh provozního rozpočtu příspěvkové organizace
Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov na rok 2014 ve výnosech i nákladech ve
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výši 31.744.000,-Kč a zároveň tento rozpočet schvaluje (příspěvková organizace požádala o
dotaci na provoz MPSV ve výši 8.080.000,-Kč).
5. ZM projednalo a schvaluje plány účetních odpisů na rok 2014 níže uvedeným
příspěvkovým organizacím Města Jiříkova:
a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši
80.696,-Kč,
b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace ve výši 58.468,-Kč,
c) Školní jídelna Jiříkov, Moskevská 796 – příspěvková organizace ve výši 3.862,50 Kč,
d) Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov ve výši 270.840,-Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování dotace – Povodně 2013 – pro občany
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyúčtování neinvestiční účelové dotace poskytnuté
občanům na odstranění škod vzniklých povodní v roce 2013 a přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 435/2013
ZM bere na vědomí vyúčtování neinvestiční účelové dotace poskytnuté Ústeckým krajem
městu Jiříkov na odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku občanů ve výši
50.000,-Kč tím, že jednotliví příjemci – občané města přijaté finanční prostředky vyúčtovali
takto:
a) p. P. V. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2013/P, přijatá dotace ve výši 10.000,-Kč
vyúčtována nákupem stavebního materiálu za 483,67 EURO,
b) manželé P. a P. M. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2013/P, přijatá dotace ve výši
10.000,-Kč vyúčtována nákupem ložního prádla, zimních dek a polštářů za 11.618,-Kč,
c) pí J. M. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2013/P, přijatá dotace ve výši 10.000,-Kč
vyúčtována opravou střechy za 14.200,-Kč,
d) pí A. M. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 4/2013/P, přijatá dotace ve výši 10.000,-Kč
vyúčtována nákupem vodárny, elektrického ohřívače vody, filtru, čerpadla, strunové sekačky,
cementu, sítě za 10.167,-Kč,
e) p. L. K. - Smlouva o poskytnutí dotace č. 5/2013/P, přijatá dotace ve výši 10.000,-Kč
vyúčtována nákupem kuchyňské linky a automatické pračky za 12.647,-Kč, ZM schvaluje
vyúčtování této dotace.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - září 2013
Zastupitelé vzali na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkov a po projednání přijali
usnesení:
Usnesení č. 436/2013
ZM projednalo a bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – září 2013:
a) příjmy ve výši 42.955.655,61 Kč, výdaje ve výši 34.042.167,45 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 8.913.488,16 Kč,
b) výnosy ve výši 44.242.064,89 Kč, náklady ve výši 28.234.421,37 Kč, výsledek
hospodaření před zdaněním 16.007.643,52 Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) rozpočtové opatření č. 18/2013 Města Jiříkova
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtové opatření č. 18/2013 a přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 437/2013
1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 18/2013 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové
opatření č. 18/2013 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
2. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 3.000.000,-Kč z rezervního fondu
na základní běžný účet na úhradu výdajů roku 2013 z důvodu nižšího inkasa daňových
příjmů. ZM zároveň ukládá vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod
finančních prostředků z fondu rezerv na základní běžný účet města do 13. 12. 2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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d) pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2013
Zastupitelstvo města projednalo pověření Rady města Jiříkova k provedení posledního
rozpočtového opatření v roce 2013 a přijalo usnesení:
Usnesení č. 438/2013
ZM stanovuje, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provedení rozpočtového
opatření č. 19/2013 k 31. 12. 2013 v rozsahu do výše 5.000.000,-Kč dle zákona č. 250/2012
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jimiž
dochází ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu města.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 2 se zdržel
e) grantový program Města Jiříkova pro rok 2014
Zastupitelé města projednali Grantový program Města Jiříkova pro rok 2014 a přijali k věci
následující usnesení:
Usnesení č. 439/2013
1. ZM projednalo Grantový program Města Jiříkova pro rok 2014 a rozhodlo tento grantový
program přijmout a schválit.
2. ZM bere na vědomí předložený návrh formuláře „Smlouva o poskytnutí dotace“ z
rozpočtu Města Jiříkova a schvaluje tento formulář - návrh smlouvy, zároveň rozhodlo
pověřit starostu města podepisovat smlouvy o poskytnutí dotace u poskytovaných příspěvků
radou města.
3. ZM na základě doporučení RM rozhodlo o částce ve výši 250.000,-Kč, která bude
vyčleněna v rozpočtu města na rok 2013 na granty pro občanská sdružení a jiné neziskové
organizace.
4. ZM rozhodlo, na základě doporučení RM, zřídit grantovou komisi tvořenou Finančním
výborem Zastupitelstva města Jiříkova a dalšími 2 členy Zastupitelstva města Jiříkova, a to
Mgr. Renátou Hegnerovou a paní Naděždou Stožickou. Tato komise projedná žádosti o
granty na rok 2014 a navrhne přidělení grantů.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
9. Usnesení z 28. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z konání 28. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkov a po projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 440/2013
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 28. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 18. 11. 2013.
2. ZM projednalo a schvaluje provedenou namátkovou kontrolu plnění usnesení z 84.
schůze Rady města Jiříkova s výsledkem, že usnesení jsou plněna.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
10. Různé
a) obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města projednalo níže uvedenou obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov a
přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 441/2013
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 2/2013 o místním poplatku za provoz
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systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) odměny členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy zastupitelstva
města
Zastupitelé vzali na vědomí jmenný seznam členů finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkov ohledně vyplacení peněžitého plnění členům těchto výborů, kteří
nejsou členy ZM a po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 442/2013
1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů finančního výboru a kontrolního
výboru Zastupitelstva města Jiříkov, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova za
období od 01. 07. 2013 do 10. 12. 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
2.000,-Kč
pan J. M., Jiříkov
1.600,-Kč
Kontrolní výbor
pan D. W., Jiříkov
1.600,-Kč
pan M. S., Jiříkov
400,-Kč
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – na základě přijatého usnesení zabezpečit
vyplacení peněžitého plnění členům výborů ZM, kteří nejsou členy Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
c) informace o činnosti rady města
Zastupitelé vzali na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města a přijali toto
usnesení:
Usnesení č. 443/2013
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
d) podání žádosti o dotaci
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předložení žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace a
rekonstrukce centra města Jiříkov“ a po projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 444/2013
1. ZM revokuje usnesení č. 427/2013 z 26. zasedání ZM konaného dne 20. 11. 2013
z důvodu upřesnění celkových předpokládaných nákladů projektu a s tím spojeného zajištění
finančního krytí projektu.
2. ZM projednalo a bere na vědomí předložení žádosti o dotaci na projekt ,,Revitalizace a
rekonstrukce centra města Jiříkov“ do Regionálního operačního programu Severozápad,
jehož předpokládané celkové náklady činí 43.000.000,-Kč s DPH.
3. ZM projednalo a bere na vědomí povinnost předložit doklad o zajištění finančního krytí
projektu „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, a to výpis z běžného účtu v
Kč, úvěrovou smlouvu, popř. závazný úvěrový příslib od instituce, která má licenci od ČNB,
či úvěrovou smlouvu, popř. závazný úvěrový příslib od Evropské investiční banky nebo
usnesení zastupitelstva obce, že schvaluje předložení výše uvedeného projektu a zajištění
zdrojů na jeho financování.
4. ZM projednalo a bere na vědomí celkovou výši uznatelných nákladů projektu
„Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“, a to 43.000.000,-Kč vč. DPH, z toho
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85% činí dotace Regionální rady ve výši 36.550.000,-Kč vč. DPH a podíl žadatele činí
6.450.000,-Kč vč. DPH. U více etapového projektu je povinnost předfinancovat minimálně 2
etapy nebo 1/3 celkových nákladů, a to podle toho, co je vyšší. V případě projektu
„Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“ jsou vyšší první dvě etapy projektu,
které jsou ve výši předpokládaných výdajů 19.000.000,-Kč.
5. ZM schvaluje:
a) podání žádosti na projekt „Revitalizace a rekonstrukce centra města Jiříkov“ o dotaci
do Regionálního operačního programu Severozápad, jehož celková výše předpokládaných
nákladů činí 43.000.000,-Kč vč. DPH.
b) zajištění financování projektu, a to:
 zajištění spolufinancování projektu ve výši 15 % celkových nákladů projektu, tj.
6.450.000,-Kč vč. DPH
 zajištění předfinancování projektu a to prvních dvou etap projektu, které jsou ve výši
19.000.000,-Kč vč. DPH, tj. 44,18 % z celkových nákladů projektu.
Tyto částky budou zajištěny úvěrem.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
p. Jirkovský - projekt revitalizace náměstí jsme projednávali v komisi výstavby a životního
prostředí, rekonstrukce začíná od domu pí Urbánkové a končí na začátku Rumburské ulice,
pokud bude vše dle návrhu, budeme mít pěkné náměstí, jinou otázkou je, jak dovést na
náměstí život, který se vytrácí a přesouvá se na Svobodovu ulici, apeluji, aby se přenášely
stavby na náměstí – odpověděl pan starosta – máme projekty ohledně náměstí (Klub důchodů,
čp. 3 a 4), ale bohužel jsme nesehnali dostatek financí, pokusíme se podat opětovně žádosti o
dotace, také vidím, jak se život z náměstí vytrácí
pí Hegnerová – kácí se spousty stromů, u rybníka Ostrovní, u školy, na náměstí se má v rámci
rekonstrukce strom také porazit a má být vše vydlážděné – odpověděl pan starosta – stromy
stárnou a jsou nebezpečné, u rybníka Ostrovní budou vysázeny stromy nové, dendrolog
doporučil jejich poražení
p. Pokorák – také se mi nelíbilo jejich pokácení, ale kořeny zasahovaly do hráze
K tématu proběhla diskuze zastupitelů.
pí Lachmanová – u základní školy bude výměna oken, zůstane velikost a tvar stejný? Nelze je
vyrobit historicky, jak je to ve Cvikově? – odpověděl pan starosta – je to již zadané v projektu
a tak i vysoutěžené
- jaký účel plní zábradlí u školy? odpověděl pan starosta – je to vodící zábradlí
pro nevidomé
- jak bude využita plocha, kde se parkovalo u bývalé BEMY? odpověděl pan
starosta – majitel domu chce pozemek odkoupit a posunout si plot směrem k chodníku
- kde je plot z mateřské školy? odpověděl pan starosta – byl složen na drobnou
provozovnu
- kde je složen materiál z vyhořelého domu na Filipovské ulici? – odpověděl
pan starosta – část je na drobné provozovně a část si na základě žádostí odvezli občané
- materiál měl být pro účely města a nelíbí se mi, že byl rozdán
p. Pokorák – také se mi to nelíbí
pí Lachmanová – co se udělá s ekologií ovzduší v rámci spalování? Občané značně znečišťují
ovzduší nesprávným pálením – odpověděl pan starosta – odpovíme na příštím zasedání
- otázka na pana Horáka – u čerpací stanice ve Filipově je nepřehledná a
nebezpečná křižovatka směrem k bazilice, auta parkují přímo v křižovatce – odpověděl pan
místostarosta – v případě prvního přestupku je věc řešena domluvou, poté lze uložit sankci až
2.000,-Kč, byl jsem několikrát na místě s hlídkou MP, část pozemku je vietnamce, ale pokud
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auta stojí v křižovatce, lze pokutovat, je to místo, kde by byla potřeba mít hlídku celý den,
městská policie má na starosti celý Jiříkov, který má cca 13,5 km2
p. Pokorák – jaké jsou výstupy z radaru a fotopasti? – odpověděl pan místostarosta – jednal
jsem ohledně navýšení hlídek, neboť je velký nárůst řidičů z Německa, bylo mi bohužel
sděleno, že jsme daleko od Děčína, fotopasti jsou rozmístěné, ale v noci či za špatné
viditelnosti jsou vidět pouze siluety a záznamy nelze použít
- poté jsou tedy nanic
- jak bude řešeno parkování u mateřské školy? – odpověděl pan starosta –
parkovat se bude na odstavné ploše naproti vchodu v Březinově ulici
pí Hegnerová – nyní je u školy zastávka autobusu, je tam velký provoz – odpověděl pan
starosta - ano, je to dočasně, později bude udělán autobusový záliv, neboť jinde není místo
- kdo má na starosti příspěvky do novin, např. Šluknovský výběžek, ve kterém
byly uveřejněny všechny adventy v okolních městech, jen ne z Jiříkova – odpověděl pan
starosta – nevím, příspěvky si pravděpodobně stahují přímo z webových stránek měst, Komise
občanských záležitostí by měla navrhnout, které akce se uveřejní v rámci místní znalosti
- odpověděla pí Flégrová – zmínka byla, ale článek byl jinak nazván, s panem
Wittgrubrem je domluveno, že bude zasílat fotografie a informace
p. Pokorák – měli jsme společné zasedání komisí (Letopisecká komise a Komise občanských
záležitostí), kde jsme sestavili kalendář akcí na celý rok 2014
pí Hegnerová - víte, že je každý rok v listopadu den otevřených dveří v základní škole, kdyby
někdo ze školy nezavolal, nebyla by nikde zmínka, velký problém je i u místních spolků,
které ani na urgenci nadají přehled svých akcí
pan starosta – spolkům nelze stanovovat pevné termíny
p. Pokorák – velké akce jsou dané a lze k nim vytisknout pozvánku a včas informovat i
občany, pokud spolky nedají přehled akcí, nebude jim přiznán grant od města
pan starosta – kulturu má na starosti odbor vnitřní správy
p. Pokorák – rád bych pochválil vánoční strom, je nádherný
p. Obergruber – děkuji za dvě parkoviště u základní školy, kdy se dodělá asfaltový povrch? –
odpověděl pan starosta – asfaltový povrch se dělat nebude, bude pouze dosyp, u školní jídelny
bude pak povrch asfaltový, ale to až v rámci stavby kruhového objezdu
12. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 27. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 18,25 hodin.
V Jiříkově dne 12. prosince 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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