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 29. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 25. března 2014
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 k odkupu a směně pozemků
b) záměry prodeje pozemků
c) prodej a směna pozemků
d) narovnání vlastnických vztahů k pozemkům
e) narovnání majetkových vztahů po dokončení stavby
f) záměr poskytování služby a záměr pronájmu distribuční soustavy elektrické
energie sítě veřejného osvětlení
5. Usnesení z 31. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování dotací a příspěvků roku 2013
b) navýšení příspěvků TJ Spartak Jiříkov na rok 2014
c) poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Jiříkov
d) faktura na úhradu poplatku do Destinačního fondu
e) svaz měst a obcí - faktura na úhradu členského příspěvku na rok 2014
f) rozpočtové opatření č. 4/2014 Města Jiříkova
g) přijetí investičního úvěru
7. Usnesení z 29. a 32. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Jiříkova
8. Různé
a) zařazení správního území Města Jiříkova do územní působnosti MAS
Šluknovsko
b) informace o činnosti rady města
c) zadání zpracování podkladů pro zveřejnění záměru prodeje
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
10. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 464/2014
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 465/2014
1. ZM projednalo návrh na přípravu podkladů k odkupu a směně pozemků.

2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru odkupu a směny
pozemků a to části st.p.č. 1264, části st.p.č. 1263, p.p.č. 5244/1 a části p.p.č. 5244/3 vše
v katastrálním území Filipov u Jiříkova.
Usnesení č. 466/2014
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 2567/2 (trvalý travní porost) o výměře 376 m2 a části p.p.č. 2568/1 (trvalý travní
porost) o výměře 195 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1379-76/2013 za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
b) části p.p.č. 5037/1 (ostatní plocha) o výměře 95 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP
č. 225-85/2013 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
c) st.p.č. 2046 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m2 a části p.p.č. 5665/1 (zahrada) o
výměře 1489 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 813-36/2004 za cenu a podmínek dle směrnice
č. 5/2003 + náklady,
d) p.p.č. 626/1 (zahrada) o výměře 1003 m2 v k. ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu dle
směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., + náklady,
e) st.p.č.2016 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 140 m2 a p.p.č. 437/1 (trvalý travní
porost) o výměře 2533 m2 vše v k. ú. Jiříkov za podmínek: prodeje pozemků 1000 m2 za
1,-Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,-Kč/m2, na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí
kupní smlouvě a současně nájemní smlouva. Kolaudace stavby bude provedena do jednoho
roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
Usnesení č. 467/2014
1. ZM projednalo prodej a směnu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje prodej a směnu pozemků a to:
p.p.č. 761 (trvalý travní porost) o výměře 34 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. celkem 4.080,-Kč za p.p.č.1712/2 (trvalý travní porost) o výměře
23 m2, která je zapsána na listu vlastnictví č. 119 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví pana F. M., Praha 7 za dohodnutou cenu
2.760,-Kč. Pan F. M. doplatí rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši 1.320,-Kč.
Usnesení č. 468/2014
1. ZM projednalo revokaci usnesení č. 404/2013 v bodě 4. z 24. zasedání ZM konaného dne
24. září 2013.
2. ZM revokuje usnesení č. 404/2013 v bodě 4. z 24. zasedání ZM konaného dne 24. září
2013.
3. ZM projednalo žádost na směnu pozemků mezi Městem Jiříkov a firmou Teamwelder
s.r.o.
4. ZM schvaluje směnu pozemků a to p.p.č. 793/3 (ostatní komunikace) o výměře 193 m2 a
st.p.č. 1113/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 260 m2 vše v k. ú. Jiříkov, které jsou
zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za
část p.p.č. 795/4 (ostatní plocha) o výměře 18 m2, část p.p.č. 795/4 (ostatní plocha) o výměře
cca 77 m2 a část st.p.č. 1229 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 375 m2 vše v k. ú. Jiříkov,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1085 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví firmy Teamwelder s.r.o., 9. května 718/31,
407 53 Jiříkov. Směna pozemků bude bez doplatku. Na směnu pozemků bude uzavřena
smlouva o budoucí směnné smlouvě.
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Usnesení č. 469/2014
1. ZM projednalo odkup pozemků.
2. ZM schvaluje odkup pozemků a to:
a) části st.p.č. 674 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 11 m2 a části p.p.č. 498/3 (zahrada)
o celkové výměře 13 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1385-9/2014 z vlastnictví V. V. H.,
Jiříkov a B. T. T. T., Litvínov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 2.880,-Kč,
b) části p.p.č. 500/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 39 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 13859/2014 z vlastnictví L. K., Jiříkov a manželů L. a B. K., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj.
celkem 4.680,-Kč,
c) části st.p.č. 1265 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 31 m2 v k. ú. Jiříkov dle
GOP č. 1385-9/2014 z vlastnictví Ing. J. M., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem
3.720,-Kč,
d) části st.p.č. 1266 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 11 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP
č. 1385-9/2014 z vlastnictví pana P. H., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 1.320,-Kč.
3. ZM projednalo záměr darovat pozemky.
4. ZM schvaluje záměr darovat pozemky a to:
část p.p.č. 501/2 (zahrada) o výměře 11 m2, část st.p.č. 673 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 21 m2, část st.p.č. 672 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 36 m2, část p.p.č. 500/1
(zahrada) o výměře 1 m2 a část p.p.č. 498/1 (zahrada) o výměře 19 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle
GOP č. 1385-9/2014 z vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov do vlastnictví
Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.
Usnesení č. 470/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh záměru poskytování služby revitalizace, svícení,
obnovy, údržby a provozování distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení
na základě metody Energy Performance and Quality Contracting na území města Jiříkova.
2. ZM projednalo a bere na vědomí návrh záměru pronájmu distribuční soustavy elektrické
energie sítě veřejného osvětlení na území města Jiříkova.
Usnesení č. 471/2014
ZM bere na vědomí usnesení z 31. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 10. 03. 2014.
Usnesení č. 472/2014
ZM bere na vědomí vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků roku 2013:
Výše dotace
(příspěvku)
a) Výkon státní správy
b) Akt. politika zaměstnanosti
c) Volby do PS Parlamentu ČR
d) Volby prezidenta ČR
e) SDH-akceschopnost, mzd. náklady
f) 5 domácností
g) Povodně 2013 - občané
h) Povodně 2013 - SDH
i) Povodně 2013 - město
j) I. etapa – chodník Filipovská, Březinova
k) ZŠ Jiříkov,č.p.680 a 740? snížení ener.náročnosti
l) ČOV a kanalizace – pozastávka

694.300,-Kč
5.260.676,-Kč
75.000,-Kč
80.696,81 Kč
184.662,-Kč
150.000,-Kč
50.000,-Kč
497.800,-Kč
535.575,50 Kč
732.902,14 Kč
362.196,-Kč
3.085.000,-Kč

Vratka
nedočerpané
dotace

0,-Kč
0,-Kč
4.367,94 Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
2.663,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

3

Celkem

11.708.808,45 Kč

7.030,94 Kč

a rozhodlo výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2013 schválit a zároveň
schvaluje vratku nedočerpané dotace roku 2013 ve výši 7.030,94 Kč.
Usnesení č. 473/2014
1. ZM rozhodlo navýšit příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov v rámci Grantového programu
města Jiříkova na rok 2014 o 50.000,-Kč. Tuto částku TJ Spartak Jiříkov použije takto:
- 4.000,-Kč na Svatováclavský turnaj v tenise seniorů na věcné ceny pro jednotlivé kategorie,
na úpravu antukových kurtů,
- 9.000,-Kč na Tradiční turnaj o putovní pohár starosty Města Jiříkova v malé kopané na ceny
a věcné dary, na občerstvení, na rozhodčí,
- 12.000,-Kč na Satelitní turnaj pro žáky do 10 let na ceny a věcné dary, na rozhodčí,
- 25.000,-Kč na sportovní vybavení pro děti a mládež (dresy, rozlišováky, míče, sítě, branky),
na nákup přenosných branek, startovné, na dopravu, na cestovné pro mládež.
2. ZM bere na vědomí dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. 01/2014 uzavíraný mezi
Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ 18382801, zastoupeným předsedou
Michalem Majákem, tento dodatek č. 1 schvaluje a zároveň ukládá místostarostovi města
tento dodatek č. 1 podepsat.
Usnesení č. 474/2014
ZM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov,
IČ 49888129, o poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,-Kč na obnovu barokní márnice u
kostela sv. Jiří v Jiříkově. Celková cena obnovy byla stanovena na částku 670.000,-Kč. ZM
rozhodlo poskytnout neinvestiční příspěvek ve výši 100.000,-Kč na obnovu barokní márnice
u kostela sv. Jiří v Jiříkově Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov,
IČ 49888129. ZM dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 2/2014
uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Římskokatolickou farností Jiříkov, Náměstí 5, 407 53
Jiříkov, IČ 49888129, zastoupenou farářem Mgr. Jozefem Kujanem a zároveň ukládá
starostovi města tuto smlouvu podepsat.
Usnesení č. 475/2014
ZM bere na vědomí předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí
1161/10, Krásná Lípa, IČ 25436911, na úhradu poplatku do Destinačního fondu v kategorii
„rozvoj“ na rok 2014 ve výši 14.000,-Kč a rozhodlo schválit a uhradit tuto fakturu na
poplatek do Destinačního fondu na rok 2014 a zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit
úhradu této faktury ve výši 14.000,-Kč.
Usnesení č. 476/2014
ZM bere na vědomí předloženou fakturu Svazu měst a obcí ČR na úhradu členského
příspěvku na rok 2014 ve výši 12.068,60 Kč a rozhodlo schválit a uhradit tuto fakturu na
členský příspěvek na rok 2014 a zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu této
faktury ve výši 12.068,60 Kč.
Usnesení č. 477/2014
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 4/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 4/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
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Usnesení č. 478/2014
1. ZM bere na vědomí návrh Smlouvy o úvěru č. 10191/14/LCD uzavírané mezi Městem
Jiříkov a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 na
přijetí investičního úvěru do úvěrového limitu 23.000.000,-Kč na zajištění realizace výstavby
nové mateřské školy, ul. Hradecká v Jiříkově.
2. ZM rozhodlo:
a) přijmout investiční úvěr do výše 23.000.000,-Kč od České spořitelny a.s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 na zajištění realizace výstavby nové mateřské školy,
ul. Hradecká v Jiříkově s dobou splatnosti do roku 2029, úroková sazba se sjednává po celou
dobu trvání závazku až do konečné splatnosti a její výše činí 2,28 % ročně,
b) schválit Smlouvu o úvěru č. 10191/14/LCD uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Českou
spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 na přijetí úvěru do
úvěrového limitu 23.000.000,-Kč na zajištění realizace výstavby nové mateřské školy, ul.
Hradecká v Jiříkově,
c) uzavřít Smlouvu o úvěru č. 10191/14/LCD mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou a.s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 na přijetí úvěru do úvěrového limitu
23.000.000,-Kč na zajištění realizace výstavby nové mateřské školy, ul. Hradecká v Jiříkově,
d) uložit: starostovi města - Smlouvu o úvěru č. 10191/14/LCD podepsat.
Usnesení č. 479/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 29. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 16. 12. 2013.
Usnesení č. 480/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 32. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 17. 03. 2014.
2. ZM projednalo a bere na vědomí provedenou kontrolu autoprovozu SDH JPO II. Jiříkov
s výsledkem následné kontroly pro nesrovnalosti.
Usnesení č. 481/2014
ZM schvaluje zařazení správního území Města Jiříkova do územní působnosti MAS
Šluknovsko na období 2014 – 2020. Schválením zařazení do územní působnosti Strategie
komunitě místního rozvoje nevznikají Městu Jiříkovu finanční závazky vůči MAS
Šluknovsko.
Usnesení č. 482/2014
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. 483/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh na odprodej nemovitostí a to: budova č. p. 481,
ulice Březinova na st.p.č. 1155/1, se st.p. č. 1155/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č.
526/2 (zahrada), vše v k. ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí a to:
budova č. p. 481, ulice Březinova na st.p.č. 1155/1, se st.p. č. 1155/1 (zastavěná plocha a
nádvoří) a část pozemku p.p.č. 526/2 (zahrada), vše v k. ú. Jiříkov.
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Ověřovatelé usnesení:
…………………………..
p. Bc Michal Mrázek

…..……………………………
Mgr. Eva Lachmanová

V Jiříkově dne 1. dubna 2014
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 29. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 25. března 2014
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………........
p. Bc. Michal Mrázek

……………………………..
pí Mgr. Eva Lachmanová

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

Omluveni: pan Miroslav Skramužský
pan Mgr. Vladimír Šamša
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele. V 16:05 hodin zahájil
29. 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: paní Libuše Rendlová
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Milena Horáková
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Petr Dufek
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 Bc. Michal Mrázek a
paní Mgr. Eva Lachmanová., zapisovatelkou byla určena paní Martina Alice Fodorová.
Předložený program zasedání byl po hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel doplněn v bodě 9 o
zadání zpracování podkladů pro zveřejnění záměru prodeje, poté byl program zastupiteli
schválen.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 28. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž se usnesení a zápis z 28. 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: 28. ZM - usn. č. 446/2014 – splněno, usn. č. 447/2014 – splněno,
usn. č. 448/2014 – splněno, usn. č. 458/2014 – splněno, usn. č. 449/2014 – splněno, usn. č.
450/2014 – splněno, usn. č. 459/2014 - splněno
Finanční záležitosti: 12. ZM – usn. č. 198/2012 – splněno, 28. ZM – usn. č. 451/2014 –
455/2014 - splněna
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 464/2014
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
p. Havlůj – rada města rozhodla na svém 95. zasedání o opravě hodin na bývalé spořitelně za
229.000,-Kč, proč nebylo vyhlášeno výběrové řízení, existuje hodně firem, které se tímto
zabývají, na cenu 80.000,-Kč, v jiném případě, jste výběrové řízení vyhlásili – odpověděl pan
Stredák - opravu hodin pro město zabezpečoval pan Šmerda, který zemřel, firmu převzal jeho
syn, který připravil cenovou nabídku, na základě rozhodnutí rady města mu byla dána
objednávka, je to velmi specifická práce
p. Havlůj – v jiříkovských novinách jste uveřejnili, že bylo vybráno cca 186.000,-Kč za
komunální odpad, když si spočítám mzdové náklady na pracovnici jen na daních, dělá to cca
203.000,-Kč, což je prodělečné pro město, proč se pohledávky neprodají?
– odpověděl pan Sabo – pracovník nedělá pouze poplatky, částka nevypovídá o
všem, nejdříve se poplatky vymáhají dle směrnice města a až poté se přistupuje k exekucím,
měli jsme nabídky od exekutorských firem, dlužná částka se neadekvátně navýší oproti dlužné
částce, z 1.000,-Kč to může být až 15.000,-Kč, což je neslušné vůči občanům
- odpověděl pan Wittgruber – pracovník hlídá platby a kdyby to nedělal,
neplatili by ani slušní lidé, její plat je daň systému
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pí Danitová – bude autobusová zastávka u školy krytá a bude stát tak daleko, není přímo
naproti zálivu u mateřské školy? – odpověděl pan starosta – zastávka se umístila na pozemku
města, bude to pouze zastávka s označníkem, jinam se nevešla, chtěli jsme směnit pozemek
s panem Plechatým z Liberce, ale nereagoval na naše výzvy
pí Loskotová – jak to bude dále s ordinací praktického lékaře po MUDr. Lacinové? –
odpověděl pan starosta – dnes jsem byl v ordinaci v 6,00 hod., měla zde ordinovat
MUDr. Kučerová, byla zde pouze zdravotní sestra pí Semerádová, která pouze odebere krev
či změří tlak pravidelným pacientům, vypíše recept na léky, několik dokumentací bylo
odvezeno do Rumburku a pacienti, kteří se chtějí přehlásit k jinému lékaři, si ji musí odtamtud
vyžádat, MUDr. Kořínek by chtěl všechny pacienty (cca 2700 pacientů), ale nestíhá, neboť má
v okolí několik ordinací, ústavů a lékárnu, proto jsem vyvolal jednání se zástupci Lužické
nemocnice, mají k věci v pátek zasedání představenstva a je to 50/50 s jakým výsledkem, jsme
v patové situaci, nemáme lékaře, jednáme s lékařem, který by byl schopný ordinaci převzít,
budeme čekat na odpověď Lužické nemocnice k našemu dopisu
pí Stožická – navštívila jsem ordinaci MUDr. Kořínka, čekárna byla přeplněná a v ordinaci
v Rumburku je to samé
p. Kratochvíl - řešíme to také v rámci závodního lékaře, snacha pí Pavlovičové ordinuje
v Jílovém, zeptejte se ji, zda nemá o Jiříkov zájem, MUDr. Kučerová nemá pro praktického
lékaře bohužel atestaci
pí Loskotová – nemají lékaři limit pacientů? - odpověděl pan Kratochvíl – mají z pacientů
paušál, jim je to jedno, jako město inzerujte a nabídněte nějaký nadstandard
p. Fodor – mluvil jsem s panem Lacinou, p. Šváb je nevlastní vnuk pí Lacinové, když se
dozvěděl o konci ordinace, tak odkoupil kartotéku s pacienty a nakonec to odnesli místní lidé
p. starosta – je faktem, že lékaři odcházejí za prací do vnitrozemí, již neexistují umístěnky
pí Danitová – informujte tedy lékaře, se kterým jednáte, když nebude mít Lužická nemocnice
zájem – odpověděl pan starosta – odeslal jsem mu již sms zprávu, zatím bez reakce
p. Havlůj – na 98. zasedání rady města jste odsouhlasili příspěvek ve výši 100.000,-Kč na
opravu márnice, proč?, mají dostatek peněz z restitucí, raději dejte do kupy ten cirkus po
městě, můj názor je, že je to špatně – odpověděl pan starosta – toto je na programu
projednávání dnešního zastupitelstva města
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů k odkupu a směně pozemků
Zastupitelé projednali zadání zpracování podkladů k odkupu a směně pozemků ve vlastnictví
města Jiříkova a poté přijali usnesení:
Usnesení č. 465/2014
1. ZM projednalo návrh na přípravu podkladů k odkupu a směně pozemků.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru odkupu a směny
pozemků a to části st.p.č. 1264, části st.p.č. 1263, p.p.č. 5244/1 a části p.p.č. 5244/3 vše
v katastrálním území Filipov u Jiříkova.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) záměry prodeje pozemků
Zastupitelstvo města projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví města a přijalo
následující usnesení:
Usnesení č. 466/2014
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 2567/2 (trvalý travní porost) o výměře 376 m2 a části p.p.č. 2568/1 (trvalý travní
porost) o výměře 195 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1379-76/2013 za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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b) části p.p.č. 5037/1 (ostatní plocha) o výměře 95 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP
č. 225-85/2013 za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) st.p.č. 2046 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 129 m2 a části p.p.č. 5665/1 (zahrada) o
výměře 1489 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 813-36/2004 za cenu a podmínek dle směrnice
č. 5/2003 + náklady,
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) p.p.č. 626/1 (zahrada) o výměře 1003 m2 v k. ú. Jiříkov na stavbu rodinného domu dle
směrnice č. 4/2009, bod 3.1.1., + náklady,
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) st.p.č.2016 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 140 m2 a p.p.č. 437/1 (trvalý travní
porost) o výměře 2533 m2 vše v k. ú. Jiříkov za podmínek: prodeje pozemků 1000 m2 za
1,-Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,-Kč/m2, na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o budoucí
kupní smlouvě a současně nájemní smlouva. Kolaudace stavby bude provedena do jednoho
roku od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě. hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) prodej a směna pozemků
Zastupitelé projednali prodej a směnu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkov a následně přijali
toto usnesení:
Usnesení č. 467/2014
1. ZM projednalo prodej a směnu pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje prodej a směnu pozemků a to:
p.p.č. 761 (trvalý travní porost) o výměře 34 m2 v k. ú. Jiříkov, která je zapsána na listu
vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště
Rumburk, ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. celkem 4.080,-Kč za p.p.č.1712/2 (trvalý travní porost) o výměře
23 m2, která je zapsána na listu vlastnictví č. 119 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví pana F. M., Praha 7 za dohodnutou cenu
2.760,-Kč. Pan F. M. doplatí rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši 1.320,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
d) narovnání vlastnických vztahů k pozemkům
Zastupitelstvo města po projednání revokace usnesení z 24. zasedání ZM č. 404/2013 bod 4 a
projednání směny pozemků mezi Městem Jiříkov a firmou Teamwelder s.r.o. přijalo usnesení:
Usnesení č. 468/2014
1. ZM projednalo revokaci usnesení č. 404/2013 v bodě 4. z 24. zasedání ZM konaného dne
24. září 2013.
2. ZM revokuje usnesení č. 404/2013 v bodě 4. z 24. zasedání ZM konaného dne 24. září
2013.
3. ZM projednalo žádost na směnu pozemků mezi Městem Jiříkov a firmou Teamwelder
s.r.o.
4. ZM schvaluje směnu pozemků a to p.p.č. 793/3 (ostatní komunikace) o výměře 193 m2 a
st.p.č. 1113/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 260 m2 vše v k. ú. Jiříkov, které jsou
zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za
část p.p.č. 795/4 (ostatní plocha) o výměře 18 m2, část p.p.č. 795/4 (ostatní plocha) o výměře
cca 77 m2 a část st.p.č. 1229 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 375 m2 vše v k. ú. Jiříkov,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1085 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví firmy Teamwelder s.r.o., 9. května 718/31,
407 53 Jiříkov. Směna pozemků bude bez doplatku. Na směnu pozemků bude uzavřena
smlouva o budoucí směnné smlouvě.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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e) narovnání majetkových vztahů po dokončení stavby
Zastupitelé projednali odkup pozemků v rámci narovnání majetkových vztahů po dokončení
stavby „Jiříkov – chodník podél ulice Filipovská“ a přijali usnesení:
Usnesení č. 469/2014
1. ZM projednalo odkup pozemků.
2. ZM schvaluje odkup pozemků a to:
a) části st.p.č. 674 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 11 m2 a části p.p.č. 498/3 (zahrada)
o celkové výměře 13 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1385-9/2014 z vlastnictví V. V. H.,
Jiříkov a B. T. T. T., Litvínov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 2.880,-Kč,
b) části p.p.č. 500/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 39 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 13859/2014 z vlastnictví L. K., Jiříkov a manželů L. a B. K., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj.
celkem 4.680,-Kč,
c) části st.p.č. 1265 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 31 m2 v k. ú. Jiříkov dle
GOP č. 1385-9/2014 z vlastnictví Ing. J. M., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem
3.720,-Kč,
d) části st.p.č. 1266 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 11 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP
č. 1385-9/2014 z vlastnictví pana P. H., Jiříkov za cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 1.320,-Kč.
3. ZM projednalo záměr darovat pozemky.
4. ZM schvaluje záměr darovat pozemky a to:
část p.p.č. 501/2 (zahrada) o výměře 11 m2, část st.p.č. 673 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 21 m2, část st.p.č. 672 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 36 m2, část p.p.č. 500/1
(zahrada) o výměře 1 m2 a část p.p.č. 498/1 (zahrada) o výměře 19 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle
GOP č. 1385-9/2014 z vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov do vlastnictví
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Pan starosta vyhlásil od 17,40 hodin do 17,50 hodin přestávku.
f) záměr poskytování služby a záměr pronájmu distribuční soustavy elektrické energie sítě
veřejného osvětlení
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí a projednalo návrh záměru poskytování služby na
základě metody firmy Energy Performance and Quality Contracting ohledně revitalizace,
svícení, obnovy, údržby a provozování distribuční soustavy. K tomu zastupitelstvo hlasovalo
= 0 pro, 13 proti, 0 se zdržel, usnesení tudíž nebylo přijato.
Zastupitelé také hlasovali o záměru pronájmu distribuční soustavy elektrické energie sítě
veřejného osvětlení na území města Jiříkova, kdy při hlasování = 0 pro, 13 proti, 0 se zdržel,
toto usnesení také nebylo přijato.
Po projednání celé věci zastupitelstvo přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 470/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh záměru poskytování služby revitalizace, svícení,
obnovy, údržby a provozování distribuční soustavy elektrické energie sítě veřejného osvětlení
na základě metody Energy Performance and Quality Contracting na území města Jiříkova.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2. ZM projednalo a bere na vědomí návrh záměru pronájmu distribuční soustavy elektrické
energie sítě veřejného osvětlení na území města Jiříkova.
hlasování = 0 pro, 13 proti, 0 se zdržel
5. Usnesení z 31. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí usnesení z konání Finančního výboru a přijali usnesení:
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Usnesení č. 471/2014
ZM bere na vědomí usnesení z 31. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 10. 03. 2014.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) vyúčtování dotací a příspěvků roku 2013
Zastupitelstvo projednalo na základě doporučení Finančního výboru a Rady města vyúčtování
níže uvedených dotací a příspěvků za rok 2013 a přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 472/2014
ZM bere na vědomí vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků roku 2013:
Výše dotace
(příspěvku)
a) Výkon státní správy
b) Akt. politika zaměstnanosti
c) Volby do PS Parlamentu ČR
d) Volby prezidenta ČR
e) SDH-akceschopnost, mzd. náklady
f) 5 domácností
g) Povodně 2013 - občané
h) Povodně 2013 - SDH
i) Povodně 2013 - město
j) I. etapa – chodník Filipovská, Březinova
k) ZŠ Jiříkov,č.p.680 a 740? snížení ener.náročnosti
l) ČOV a kanalizace – pozastávka

Celkem

Vratka
nedočerpané
dotace

694.300,-Kč
5.260.676,-Kč
75.000,-Kč
80.696,81 Kč
184.662,-Kč
150.000,-Kč
50.000,-Kč
497.800,-Kč
535.575,50 Kč
732.902,14 Kč
362.196,-Kč
3.085.000,-Kč

0,-Kč
0,-Kč
4.367,94 Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
2.663,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

11.708.808,45 Kč

7.030,94 Kč

a rozhodlo výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2013 schválit a zároveň
schvaluje vratku nedočerpané dotace roku 2013 ve výši 7.030,94 Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) navýšení příspěvků TJ Spartak Jiříkov na rok 2014
Zastupitelé po projednání bodu rozhodli o navýšení příspěvku TJ Spartak Jiříkov, k čemuž
poté přijali usnesení:
Usnesení č. 473/2014
1. ZM rozhodlo navýšit příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov v rámci Grantového programu
města Jiříkova na rok 2014 o 50.000,-Kč. Tuto částku TJ Spartak Jiříkov použije takto:
- 4.000,-Kč na Svatováclavský turnaj v tenise seniorů na věcné ceny pro jednotlivé kategorie,
na úpravu antukových kurtů,
- 9.000,-Kč na Tradiční turnaj o putovní pohár starosty Města Jiříkova v malé kopané na ceny
a věcné dary, na občerstvení, na rozhodčí,
- 12.000,-Kč na Satelitní turnaj pro žáky do 10 let na ceny a věcné dary, na rozhodčí,
- 25.000,-Kč na sportovní vybavení pro děti a mládež (dresy, rozlišováky, míče, sítě, branky),
na nákup přenosných branek, startovné, na dopravu, na cestovné pro mládež.
2. ZM bere na vědomí dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. 01/2014 uzavíraný mezi
Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, 407 53 Jiříkov, IČ 18382801, zastoupeným předsedou
Michalem Majákem, tento dodatek č. 1 schvaluje a zároveň ukládá místostarostovi města
tento dodatek č. 1 podepsat.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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c) poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Jiříkov
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí níže uvedenou žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov
a po jejím projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 474/2014
ZM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov,
IČ 49888129, o poskytnutí příspěvku ve výši 100.000,-Kč na obnovu barokní márnice u
kostela sv. Jiří v Jiříkově. Celková cena obnovy byla stanovena na částku 670.000,-Kč. ZM
rozhodlo poskytnout neinvestiční příspěvek ve výši 100.000,-Kč na obnovu barokní márnice
u kostela sv. Jiří v Jiříkově Římskokatolické farnosti Jiříkov, Náměstí 5, 407 53 Jiříkov,
IČ 49888129. ZM dále schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku č. 2/2014
uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Římskokatolickou farností Jiříkov, Náměstí 5, 407 53
Jiříkov, IČ 49888129, zastoupenou farářem Mgr. Jozefem Kujanem a zároveň ukládá
starostovi města tuto smlouvu podepsat.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) faktura na úhradu poplatku do Destinačního fondu
Zastupitelé vzali na vědomí doručenou fakturu Českého Švýcarska ohledně úhrady ročního
poplatku ve výši 14.000,-Kč a po jejím projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 475/2014
ZM bere na vědomí předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí
1161/10, Krásná Lípa, IČ 25436911, na úhradu poplatku do Destinačního fondu v kategorii
„rozvoj“ na rok 2014 ve výši 14.000,-Kč a rozhodlo schválit a uhradit tuto fakturu na
poplatek do Destinačního fondu na rok 2014 a zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit
úhradu této faktury ve výši 14.000,-Kč.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
e) svaz měst a obcí - faktura na úhradu členského příspěvku na rok 2014
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předloženou fakturu Svazu měst a obcí ČR na úhradu
ročního členské příspěvku a poté přijalo k věci usnesení:
Usnesení č. 476/2014
ZM bere na vědomí předloženou fakturu Svazu měst a obcí ČR na úhradu členského
příspěvku na rok 2014 ve výši 12.068,60 Kč a rozhodlo schválit a uhradit tuto fakturu na
členský příspěvek na rok 2014 a zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ zabezpečit úhradu této
faktury ve výši 12.068,60 Kč.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) rozpočtové opatření č. 4/2014 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření Města Jiříkov č. 4/2014 a přijali usnesení:
Usnesení č. 477/2014
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 4/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 4/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
g) přijetí investičního úvěru
Zastupitelstvo Města Jiříkov vzalo na vědomí návrh na uzavření Smlouvy o úvěru na realizaci
stavby nové mateřské školy v Jiříkově a po jeho projednání přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 478/2014
1. ZM bere na vědomí návrh Smlouvy o úvěru č. 10191/14/LCD uzavírané mezi Městem
Jiříkov a Českou spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 na
přijetí investičního úvěru do úvěrového limitu 23.000.000,-Kč na zajištění realizace výstavby
nové mateřské školy, ul. Hradecká v Jiříkově.
2. ZM rozhodlo:
a) přijmout investiční úvěr do výše 23.000.000,-Kč od České spořitelny a.s., Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 na zajištění realizace výstavby nové mateřské školy,
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ul. Hradecká v Jiříkově s dobou splatnosti do roku 2029, úroková sazba se sjednává po celou
dobu trvání závazku až do konečné splatnosti a její výše činí 2,28 % ročně,
b) schválit Smlouvu o úvěru č. 10191/14/LCD uzavíranou mezi Městem Jiříkov a Českou
spořitelnou a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 na přijetí úvěru do
úvěrového limitu 23.000.000,-Kč na zajištění realizace výstavby nové mateřské školy, ul.
Hradecká v Jiříkově,
c) uzavřít Smlouvu o úvěru č. 10191/14/LCD mezi Městem Jiříkov a Českou spořitelnou a.s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 na přijetí úvěru do úvěrového limitu
23.000.000,-Kč na zajištění realizace výstavby nové mateřské školy, ul. Hradecká v Jiříkově,
d) uložit: starostovi města - Smlouvu o úvěru č. 10191/14/LCD podepsat.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Usnesení z 29. a 32. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí usnesení z konání 29. a 32. zasedání Kontrolního výboru a po
jejich projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 479/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 29. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 16. 12. 2013.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 480/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 32. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 17. 03. 2014.
2. ZM projednalo a bere na vědomí provedenou kontrolu autoprovozu SDH JPO II. Jiříkov
s výsledkem následné kontroly pro nesrovnalosti.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Různé
a) zařazení správního území Města Jiříkova do územní působnosti MAS Šluknovsko
Zastupitelstvo projednalo zařazení správního území Města Jiříkova do územní působnosti
MAS Šluknovsko a přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 481/2014
ZM schvaluje zařazení správního území Města Jiříkova do územní působnosti MAS
Šluknovsko na období 2014 – 2020. Schválením zařazení do územní působnosti Strategie
komunitě místního rozvoje nevznikají Městu Jiříkovu finanční závazky vůči MAS
Šluknovsko.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zastupitelstvo rozhodlo hlasováním = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel o odložení projednání
předložené nabídky využití odkupního práva k nemovitosti (budova KINA) č. p. 960 podanou
panem T. H., Praha – západ.
b) informace o činnosti rady města
Zastupitelé vzali na vědomí informaci ohledně činnosti rady města a přijali toto usnesení:
Usnesení č. 482/2014
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
c) zadání zpracování podkladů pro zveřejnění záměru prodeje
Zastupitelstvo vzalo na vědomí níže uvedený návrh na odprodej nemovitostí a po projednání
přijalo usnesení:
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Usnesení č. 483/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh na odprodej nemovitostí a to: budova č. p. 481,
ulice Březinova na st.p.č. 1155/1, se st.p. č. 1155/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a části p.p.č.
526/2 (zahrada), vše v k. ú. Jiříkov.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí a to:
budova č. p. 481, ulice Březinova na st.p.č. 1155/1, se st.p. č. 1155/1 (zastavěná plocha a
nádvoří) a část pozemku p.p.č. 526/2 (zahrada), vše v k. ú. Jiříkov.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
pí Stožická – čí je dům v havarijním stavu v Liberecké ulici naproti domu paní Marešové, čp.
600? – odpověděl pan starosta – prověříme v katastru nemovitostí
p. Mrázek – je zde někdo kdo komunikuje se Svazem měst a obcí ČR? Nabízejí spousty věcí
zadarmo, využívá se to? Hlavně v rámci grantů – odpověděl pan starosta – komunikuji s nimi
já, informují nás pravidelně o vyhlášených dotací, dáváme spousty právních dotazů, které
nám zodpovídají
p. Kratochvíl – lze podávat připomínky k územnímu plánu města, a budou akceptovány, do
kdy je lze podávat? – odpověděl pan starosta – máme platný územní plán, připomínky se musí
projednat s architektem Vítem
p. Kratochvíl – je počítáno i s pozemky pro průmyslovou zónu? – odpověděl pan starosta –
ano naproti firmě Holtex, v rámci nového ÚP jsme je ale museli zmenšit na základě nařízení
Krajského úřadu Ústeckého kraje
p. Sabo – v roce byl zadán požadavek na nový územní plán města, do konce roku 2009 byly
podávány připomínky, dělá se tedy již sedm let, a pokud budou nové připomínky, tak nebude
nikdy hotový, každá změna se musí projednat s dotčenými orgány, což je časově náročné, Váš
pozemek není vhodný pro bytovou zástavbu, ale pokud to zastupitelstvo schválí, tak to bude
do územního plánu zapracováno, nyní je územní plán ve finální fázi, který je vyvěšen na
webových stránkách města, veřejné projednávání se koná 16. dubna od 13,00 hodin, pro
veřejnost je toto jednání neveřejné, do 17. května přijímáme návrhy občanů, které se musí
zapracovat
p. starosta – občané kritizovali kácení stromů ve městě, od ČEZ jsme obdrželi 90.000,-Kč a
tak osázíme ulici 9. května novými stromy
10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 29. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 19,20 hodin.
V Jiříkově dne 1. dubna 2014
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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