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 31. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 27. května 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
a) pověření kontroly dopisu Sdružení přátel Jiříkova a Filipova o.s.
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) prodeje pozemků
5. Usnesení z 33. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2013
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 Města Jiříkova
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2014 a mezitímní účetní
uzávěrka za I. Q. 2014
b) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí
c) přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami do
Evropského parlamentu 2014
d) rozpočtové opatření č. 9/2014 Města Jiříkova
e) nadační příspěvek na projekt „ Výsadba v Jiříkově“
9. Usnesení z 34. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
10. Různé
a) udělení čestného občanství
b) informace o činnosti rady města
c) návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 05. 03. 2014 č. CES
2051/2013
d) nevyužití předkupního práva k nemovitostem
11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
12. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 499/2014
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 500/2014
ZM ukládá: kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Jiříkova – prověřit skutečnosti
uvedené v dopisu Sdružení přátel Jiříkova a Filipova, o.s. a o výsledcích seznámit členy
zastupitelstva na nejbližším zasedání.

Usnesení č. 501/2014
1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova (díl „a“) dle
GOP č. 177-11/2010, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům Mgr. E. L., Jiříkov a
I. L., Praha, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj.
celkem 840,-Kč,
b) p.p.č. 4965/1 (trvalý travní porost) o výměře 695 m2 a p.p.č. 4966 (trvalý travní porost) o
výměře 47 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu
M. B., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj.
celkem 89.040,-Kč.
Usnesení č. 502/2014
ZM bere na vědomí usnesení z 33. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 26. 05. 2014.
Usnesení č. 503/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2013 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2013 a projednání
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
2. ZM zároveň rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2013 ve
výši 1.240.807,14 Kč takto: část ve výši 1.112.157,20 Kč využít k posílení financování
úpravy obtokového koryta a odbahnění rybníka Ostrovní včetně projekčních prací dle
usnesení ZM č. 496/2014 z 30. zasedání ze dne 29. 04. 2014, zbývající část ve výši
128.649,94 Kč převést do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce
2014.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést převod částky ve výši
128.649,94 Kč z běžného účtu města do rezervního fondu v termínu do 17. 06. 2014.
Usnesení č. 504/2014
1. ZM projednalo:
a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2013, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2013,
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2013, příjmy ve výši
59.161.689,21 Kč, výdaje ve výši 57.920.882,07 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
1.240.807,14 Kč, výnosy ve výši 59.724.551,01 Kč, náklady ve výši 58.024.884,95 Kč,
c) výsledek hospodaření před zdaněním 3.310.106,03 Kč, daň z příjmu 1.610.440,-Kč,
výsledek hospodaření běžného účetního období 1.699.666,06 Kč,
d) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2013 ve výši 7.086.071,60 Kč,
e) souhrnné zhodnocení finančních kontrol za rok 2013,
f) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrka za rok 2013.
2. ZM rozhodlo schválit:
a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2013 se stavem k 31. 12. 2013,
b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2013 Města Jiříkova ve výši
1.699.666,06 Kč.
3. ZM projednalo předložené vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2013 a toto vyúčtování
sociálního fondu schvaluje.
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4. ZM projednalo předložené vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2013 a toto vyúčtování
fondu rezerv schvaluje.
5. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2013 ve výši
24.602.521,-Kč (č. p. 1090 včetně pozemků).
6. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2013 ve výši 6,8 %.
Usnesení č. 505/2014
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2014:
a) příjmy ve výši 14.347.830,36 Kč, výdaje ve výši 11.832.355,04 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 2.515.475,32 Kč,
b) výnosy ve výši 17.323.351,86 Kč, náklady ve výši 7.294.840,67 Kč, výsledek hospodaření
před zdaněním 10.028.511,19 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2014, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, a rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období
3/2014 schválit.
Usnesení č. 506/2014
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v
celkové výši 18.000,-Kč na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu
územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její území a na
věcné vybavení neinvestiční povahy a dále neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky
požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, rozhodlo uvedenou dotaci přijmout
a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.
Usnesení č. 507/2014
ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého
kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Evropského parlamentu 2014 ve výši
75.000,-Kč a rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že
náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2014.
Usnesení č. 508/2014
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 9/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 9/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 509/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
č. STR 14_14 na projekt „Výsadba v Jiříkově“, ve výši 90.000,-Kč, která je uzavírána mezi
Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 26721511, zastoupenou Ing. Danielem
Benešem, MBA, předsedou správní rady a Mgr. Michaelou Žemličkovou, MBA,
místopředsedkyní správní rady, ředitelkou nadace a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, IČ 00261424.
2. ZM rozhodlo
a) schválit Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 14_14 na projekt „Výsadba
v Jiříkově“, ve výši 90.000,-Kč, která je uzavírána mezi Nadací ČEZ, Duhová 1531/3,
140 00 Praha 4, IČ 26721511, zastoupenou Ing. Danielem Benešem, MBA, předsedou správní
rady a Mgr. Michaelou Žemličkovou, MBA, místopředsedkyní správní rady, ředitelkou
nadace a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem
Michalem Majákem, IČ 00261424,
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b) schválit podmínky Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 14_14 na projekt
„Výsadba v Jiříkově“, ve výši 90.000,-Kč, která je uzavírána mezi Nadací ČEZ, Duhová
1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 26721511, zastoupenou Ing. Danielem Benešem, MBA,
předsedou správní rady a Mgr. Michaelou Žemličkovou, MBA, místopředsedkyní správní
rady, ředitelkou nadace a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou
města panem Michalem Majákem, IČ 00261424,
c) přijmout finanční prostředky ve výši 90.000,-Kč od Nadace ČEZ na projekt „Výsadba
v Jiříkově“,
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z Nadace ČEZ na
projekt „Výsadba v Jiříkově“, ve výši 90.000,-Kč, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na
rok 2014.
Usnesení č. 510/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 34. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 14. 05. 2014.
2. ZM projednalo a bere na vědomí provedenou namátkovou inventuru majetku na chodbě a
zasedací místnosti MěÚ Jiříkov s výsledkem bez závad.
Usnesení č. 511/2014
1. ZM projednalo návrh RM na udělení čestného občanství Města Jiříkova panu B. F., panu
V. K. im memoriam a paní V. R. a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM uděluje podle § 36 odst. 1, § 84 odst. 2 písm s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí č. 5/2013 „Pravidla pro
udělování čestného občanství Města Jiříkova“ čestné občanství Města Jiříkova panu B. F. za
zásluhy o rozvoj města.
3. ZM uděluje podle § 36 odst. 1, § 84 odst. 2 písm s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí č. 5/2013 „Pravidla pro
udělování čestného občanství Města Jiříkova“ čestné občanství Města Jiříkova panu V. K. im
memoriam za zásluhy o rozvoj města.
4. ZM uděluje podle § 36 odst. 1, § 84 odst. 2 písm s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí č. 5/2013 „Pravidla pro
udělování čestného občanství Města Jiříkova“ čestné občanství Města Jiříkova paní V. R. za
zásluhy o rozvoj města.
Usnesení č. 512/2014
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. 513/2014
1. ZM projednalo předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 05. 03.
2014, č. CES 2051/2013 k vymezení spolupráce mezi Městem Jiříkov a SVS a.s. Teplice a
k převzetí investorství k části stavby „Jiříkov II. – IV. etapa kanalizace“ s tento návrh dodatku
č. 1 bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 05. 03. 2014, č. CES
2051/2013 mezi Městem Jiříkov a SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice k vymezení spolupráce
mezi Městem Jiříkov a SVS a.s. Teplice k převzetí investorství k části stavby „Jiříkov II. –
IV. etapa kanalizace“.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne
05. 03. 2014, č. CES 2051/2013 mezi Městem Jiříkov a SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice
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k vymezení spolupráce mezi Městem Jiříkov a SVS a.s. Teplice k převzetí investorství k části
stavby „Jiříkov II. – IV. etapa kanalizace“.
Usnesení č. 514/2014
1. ZM revokuje usnesení č. 497/2014 z 30. zasedání ZM ze dne 29. 04 2014 v plném znění.
2. ZM rozhodlo nevyužít předkupního práva k nemovitosti (budova KINA) č. p. 960 v části
obce Starý Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605 m2 a p.p.č.1882/2 o výměře 180
m2 vše v k. ú. Jiříkov zapsaného na LV č. 1302 pro k. ú. Jiříkov dle smlouvy ze dne 06. 11.
2002, č. j. V- 1731/2002-531 za cenu 2.300.000,-Kč a zároveň ZM rozhodlo si toto
předkupní právo zachovat.
Ověřovatelé usnesení:
…………………………..
p. Petr Dufek

…..……………………………
pí. Milena Horáková

V Jiříkově dne 29. května 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 31. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 27. května 2014
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………........
p. Petr Dufek

……………………………..
pí Milena Horáková

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

Omluveni: pan Miroslav Skramužský
pan Bc. Jindřich Jurajda, Dis.
paní Libuše Rendlová
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
zahájil 31. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno 11 členů ZM –
Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: pan Václav Jirkovský
hlasování = 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Mgr. Eva Lachmanová
hlasování = 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Bc. Michal Mrázek
hlasování = 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Petr Dufek a paní
Milena Horáková, zapisovatelkou byla určena paní Martina Alice Fodorová. Předložený
program zasedání byl po hlasování 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel doplněn v bodě 10 o návrh
dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi SVS a.s. Teplice a Městem Jiříkov, poté byl
program zastupiteli schválen.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
p. starosta - město obdrželo podání od pana Havlůje, který měl připomínku v rámci schválené
požadované práce v obtokovém korytu a odbahnění rybníka Ostrovní, ale myslím si, že jsme
opomněli říct, že jsme potřebovali schválit, jestli se finance na toto uvolní, abychom mohli
v rámci legislativy dál pokračovat
p. Sabo – jedna věc je si říct, co tam má být a druhá je, to dát do souladu se zákonem o
zadávání veřejných zakázek, musíme udělat výzvu k podání jedné nabídky, jak je v jednacím
řízení uveřejnění podle zákona o zadávání zakázek, s tím, že vyzýváme k dodatečným
stavebním pracím, které potřebujeme, firmu, se kterou byla uzavřena smlouva na základě
předchozího výběrového řízení v rámci zjednodušeného podlimitního řízení a která tu soutěž
vyhrála, práce zadáváme té firmě, která se na tom podílí, ale musí doložit v rámci té výzvy
určité doklady, které jsou stanovené zákonem
p. starosta - p. Havlůj kritizoval, že v rámci diskuze byl popsán detailně příspěvek pana
Kužela, již v minulosti jsme měli připomínku buď od pana Havlůje nebo pana Matičky, nyní
nevím, kdy chtěli, abychom psali doslovně v rámci diskuze připomínky občanů, to se
v podstatě snažíme dělat, ne stoprocentně, ale snažíme se to dělat důkladně a v rámci
projednávání dalších bodů samozřejmě již ta diskuze tak rozepisovaná není, neboť se vždy
projednávají ty dané záležitosti v rámci přednášeného bodu a potom k tomu přijmete následné
usnesení, nechal jsem vám nakopírovat doslovný překlad, který se odehrál v rámci
připomínky pana Havlůje, tak ty připomínky, si myslím, že nejsou adekvátní, nejsou
konkrétní, myslím si, že dotazy, které tady byly vzneseny, samozřejmě byly okamžitě
odpovězeny na zasedání a myslím si, že v rámci projednávání není možné to dále rozšiřovat,
jenom bych řekl, že v rámci zápisu včetně přijatých usnesení, bylo toto podání panem
Havlůjem, které ale není v souladu se zákonem o obcích, tudíž se k němu nepřihlíží, k čemuž
jste dostali výňatek z ministerstva vnitra, který říká, kdo může podat námitku
k projednávanému zápisu usnesení, to se spíše týká znění usnesení, netýká se to v rámci
diskuzí, což je dle zákona
Zápis a usnesení z 30. zasedání ZM byl zveřejněn na úřední desce, nebyly vzneseny žádné
připomínky, tudíž se usnesení a zápis z 30. 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:
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Majetkové záležitosti: 30. ZM – usn. č. 485/2014 – splněno, usn. č. 486/2014 – trvá, usn. č.
487/2014 – splněno, usn. č. 496/2014 - trvá
Finanční záležitosti:30. RM – usn. č. 488/2014 – 492/2014 - splněna
V rámci projednávání kontroly usnesení z minulých zasedání vystoupila pí Štefáčková a pan
Ing. Rak z Destinačního fondu České Švýcarsko ohledně hnědých informačních tabulí, které
informují o památkách v kraji. Ústecký kraj dostal před třemi lety dotaci na označení
turistických cílů včetně Basiliky ve Filipově, kraj společně se stanovenou komisí vybral
určitou část ze seznamu památek dle složitého manuálu, nyní si může zažádat majitel památky
či město o dodatečné označení, je to ale finančně nákladné (80 – 100 tis. Kč). Ing Rak se
vyjádřil k dopravě a plánovaným změnám jízdního řádu. Doprava by měla být smysluplná pro
výběžek i pro turisty, bez prostojů. Od 05. 07. 2014 mají vejít v platnost nové jízdní řády
vlaků, které jsou nevyhovující potřebám místních občanů. Nahrazením vlakovým spojem
nelze vyřešit všechny zrušené linky autobusů, neboť se zruší převážně linky o víkendech a
večer. 04. 06. 2014 proběhne jednání na krajském úřadě, stanovisko je, pokud chtějí
vyškrtávat linky, ať škrtají ve vnitrozemí, kde je doprava rychlejší.
Na zasedání zastupitelstva města se dostavil v 16,45 hodin pan Mgr. Josef Pokorák.
pí Danitová – díky spoji z Dolní Poustevny se rozvázaly spoje na Českou Kamenici a směr
Krásná Lípa ujedou o deset minut, sám člověk nic neudělá, spolupracují na tomto spolu
starostové výběžku? Pokud nebude doprava, lidé se odstěhují – odpověděl pan Ing. Rak –
společně dokážeme určitě více, setkáváme se cca co 3 měsíce, bavíme se co je nového a v čem
pokračovat, vždy nám říkají, jak šetřit, výstup ze schůzek je prezentován dál, nechceme, aby
šetřili na kraji, chceme zachovat dopravní infrastrukturu, ale každá změna dlouho trvá, toto
napravení z 5. července bude trvat minimálně půl roku, než se vše napraví, nikdo nás o
změnách neinformuje, vše si zjišťujeme sami a pokoušíme se to hned řešit
pí Danitová – pro turistický rozvoj je to fajn, máme to tu krásné, ale jsme bití jakožto usedlíci,
ráno se s manželem nedostaneme do práce, o víkendech se nedostaneme do práce ani na výlet
K tomuto tématu proběhla diskuze občanů a zastupitelů s panem Ing. Rakem. Poté pan
starosta poděkoval za účast zástupců Destinačního fondu Krásná Lípa a pokračoval
v programu zasedání zastupitelstva.
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 499/2014
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Dotazy a připomínky občanů
p. starosta – p. Havlůj měl v podání výtku ke kácení a odstranění stromů, které údajně měli
provádět hasiči, kteří dřevo prodali, a zda budou tyto položky vyjmuty z faktury a hasiči toto
přefakturují – odpověděl pan Sabo – firma Land kácela stromy podle smlouvy, některé stromy
byly města, některé povodí Ohře, městské stromy se ve spolupráci s VPP a hasiči odvezly,
stromy povodí Ohře tam částečně zůstaly, povodí Ohře nebylo schopno je odklidit, není mi
známo, že by se tam někdo podílel, jak tvrdí pan Havlůj a že by se tam měly dělat nějaké
práce pro firmu Land našimi hasiči, takovou informaci nemám
p. Matuška – nekáceli jsme žádný strom, jen jsme část rozřezali, ostatní práce dělali
zaměstnanci VPP včetně naložení
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p. starosta – na město, včera 26. 05. 2014, přišla stížnost ze Sdružení přátel Jiříkova a Filipova
o.s. ve věci “ na jednání Rady města Jiříkova, okres Děčín“, kterou nyní přečtu:
Adresát: Město Jiříkov
Náměstí 464 407 53 Jiříkov
Sdružení přátel Jiříkova a Filipova, o.s. Tylova 1056/4 407 53 Jiříkov
Jiříkov, 26.5.2014
Věc:

Stížnost na jednání Rady města Jiříkova, okres Děčín

Podávám tímto na základě pověření výboru Sdružení přátel Jiříkova a Filipova, o.s. ze dne
8.5.2014 za Sdružení přátel Jiříkova a Filipova, o.s. stížnost najednání Rady města Jiříkova
za bezdůvodné prodloužení pracovní smlouvy ředitelky MS Jiříkov bez vyhlášení řádného
výběrového řízení.
Důvodem jsou závažná pochybení ředitelky MŠ v řízení MŠ, jako:
•
bezdůvodné uzavření školky na dobu delší 6ti měsíců před její (prý opodstatněnou)
demolicí
•
a tím způsobeného zhoršeného stavu ve školce na Filipovské ulici
•
a tím vzetí rodičů dětí předškolního věku docházejících do školky jako „rukojmí"
ředitelky MŠ.
Školka na Hradecké ulici tím byla před svou demolicí bezdůvodně po příliš dlouho dobu
uzavřena. Mohla být otevřena až dosud.
•
Ředitelka MŠ (přitom) nemá odpovídající vzdělání pro výkon funkce.
Zároveň je tu podezření na střet zájmů mezi osobami; starosta města - ředitelka MS.
Vidíme v tom zneužití pravomoci veřejného činitele.
Vyjádření pana starosty:
K první odrážce
- blokování demolice a výstavby nové MŠ na ul. Hradecká je zpožděna díky „PETICI“,
kterou organizovalo Sdružení přátel Jiříkova a Filipova, o.s. a podání „Podnětu pro
přezkoumání demoličního výměru“ na Krajský úřad Ústeckého kraje, které také podalo
Sdružení přátel Jiříkova a Filipova, o.s.
- podání trestního oznámení proti vedení města ve věci související s demolicí budovy MŠ –
korupce
p. Havlůj – to nemáte pravdu
p. starosta – nekřičte, já mluvím, vy máte vychování jak vesnický buran
- demolice MŠ začala v únoru 2014, kam by děti chodily doposud?
K druhé odrážce
- k provozu MŠ po dobu demolice a výstavby nové budovy MŠ je projednané stanovisko o
chodu MŠ přímo s MUDr. Jan Bechyně, vedoucím oddělení hygieny dětí a mladistvých,
územní pracoviště Děčín Krajské hygienické stanice na místě, o kterém byla informována RM
K třetí odrážce
- k tomuto bodu se nebudu vyjadřovat, to je na návštěvu psychiatra nebo možná na trestní
oznámení
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K čtvrté odrážce
- v roce 2009 byla jmenována ředitelka MŠ na základě vyhlášeného výběrového řízení, při
kterém byl přítomen zástupce odboru školství Krajského úřadu ÚK – bez připomínek. Rovněž
Česká školní inspekce konstatovala v roce 2012 ve svém inspekčním zápise, že ředitelka MŠ
splňuje předpoklady pro výkon činnosti dané právními předpisy a plní povinnosti podle
školského zákona.
Podle novely školského zákona byl vypracován Výklad přechodných ustanovení k novele §
166 školského zákona, podle kterých rada města nejdříve na 37. schůzi usnesením č.
627/2012 rozhodla o prodloužení funkčního období o dalších 6 let od 01. 08. 2012 řediteli ZŠ
panu Mgr. Bc. Ladislavu Obergruberovi a ředitelce ŠJ paní Renátě Havlové. Toto ustanovení
školského zákona jsme použili pro prodloužení funkčního období o dalších 6 let řediteli DDF
pana Ing. Bc. Jana Sembdnera a to na 59. schůzi RM usnesením č. 998/2012 od 01. 04. 2013.
V současné době podle přechodného ustanovení uplyne funkční období ředitelce MŠ a to ke
dni 31. 07. 2014 a proto se RM tímto zaobírala na své zasedání dne 17. 03. 2014.
V rámci projednávaného bodu jsem upozornil členy RM, že podle § 83 odst. 2, zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků podotýkám, že
k projednávané záležitosti mám vztah, neboť se jedná o osobu blízkou. O účasti nebo
vyloučení mé osoby u projednávané záležitosti musí rozhodnout RM. RM rozhodla, že
projednávaného bodu se mohu zúčastnit.
Jen pro informaci, dozvěděl jsem se, že o funkci ředitelky MŠ se chtěla ucházet pí Mgr.
Matičková, ale ta podle školského zákona nemá odpovídající vzdělání, ačkoliv má vysokou
školu. Nemá potřebnou způsobilost a potřebnou praxi.
p. starosta – toto nám poslali nepřátelé Sdružení Jiříkova a Filipova, neboť to jsou lidé, kteří
se do Jiříkova přistěhovali a myslím si, že nám nechtějí pomáhat rozvíjet město, ale spíše ho
bourat, už toho mám plné zuby a budu se obracet na svého právního zástupce, ať s nimi něco
udělá, protože já na sebe nenechám plivat špínu, když ji nedělám, děláte ji vy, vaše sdružení,
v návrhu usnesení je, že o podání musí rozhodnout zastupitelstvo města, buďto podání
necháte prověřit kontrolním výborem nebo vám stačí stanoviska, která jsem vám řekl
p. Šamša – když jsem si tento dopis četl, tak myslím, že je zbytečné se k němu vyjadřoval,
kdyby si pan Matička přečetl školský zákon, tak by věděl, že rada města jakožto zřizovatel,
má pravomoc na prodloužení funkčního období ředitelům příspěvkových organizací, dále
napadají ředitelku školky, přitom o uzavření budovy jsme rozhodli my, zastupitelé, podmínky
jsou zhoršené, ale ne zase tak, aby děti nemohly chodit do školky a že jsou rukojmími je
úplný nesmysl, z mého pohledu to je jen potřeba si stěžovat, celá stížnost je nesmysl, pro
příště si vše raději přečtěte, aby to mělo hlavu a patu, aniž bych se chtěl koholiv zastávat
p. Fodor – kdo je Sdružení přátel Jiříkova a Filipova? Jsou registrovaní? Nikdy jsem o nich
neslyšel, neviděl jsem na vývěskách nic o těchto spíš neobčanech Jiříkova – odpověděl pan
starosta – za vámi sedí jednatel tohoto sdružení pan Havlůj
p. Kužel – nevěděl jsem, že se zde bude zase řešit školka, jelikož jsem zde udělal rozruch na
minulém zasedání, a vy jste se mi minule nepostavil pane Havlůj, asi jste věděl proč, začal
jsem se o to více zajímat a mám zde podepsaných 150 rodičů, dědečků atd., tady se můžete
pane Havlůj podívat na podporu výstavby školky, a můžu vás ujistit, že to nepodepisovali
jako u vás v hospodě jako byla vaše petice, oslovil jsem i lidi, kteří mi říkali „je promiň, my
už jsme nějakou petici podepsali v hospodě“, dal jsem si na toto pozor a toto není petice,
upozorňuji, že toto není petice, protože nemám petiční právo, jelikož si stěžujete, jak vyšlo na
obdiv, a vy jste se mi ani nepostavil, postavte se mi jako chlap, říkám vám to na rovinu, já
jsem k vám tady mluvil, vy jste se mi nepostavil a dal jste stížnost? Jiříkovák? Vy jste
Jiříkovák? – prosím Vás, styďte se, vy jste se mi nepostavil, já jsem věděl, kdo jste a proto
aniž bych toto věděl, chci předat radě města mou iniciativu, a to jsou lidi, kteří podporují
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město, a chtějí tu školku pane Havlůj, jsou to vesměs rodiče a dědečkové a babičky, kteří tam
děti mají a vědí jaká je situace se školkou a nebáli se to podepsat
p. Šamša – navrhuji, ať věc prošetří kontrolní výbor a vyjádřil se k tomu
p. Havlůj – k tomu vám něco řeknu
p. starosta – vy jste k tomu napsal stížnost, to snad stačí
p. Havlůj – ne, vynechte mě z toho
p. starosta – nevynechám
p. Havlůj – vynechte mě z té stížnosti a obviňování
p. starosta – prosím vás pane Havlůj já vám skočím do řeči
p. Havlůj – nechte mě domluvit!
p. starosta - nenechám, protože vy jste jednatelem Sdružení přátel Jiříkov a Filipova,
neříkejte, že nejste
p. Havlůj – jsem
p. starosta – tady je napsáno za výbor
p. Havlůj – takže za prvé k tý petici, když se ta petice podepsala za nebourání školky, nebyl
jsem členem sdružení, první věc, druhá věc, žádný trestní oznámení jsem na školku na vás
nepodal
p. starosta – to je váš výmysl
p. Havlůj – vy jste to tady prohlásil, chci, aby to bylo v detailním zápisu, protože z toho bude
další
p. starosta – co z toho bude?
p. Havlůj – no, to uvidíte
p. Fodor – pane Havlůj běžte raději domů
p. Havlůj – ne, zatřetí
p. Kužel- to je strašný normálně
p. Havlůj – nechte mě domluvit!
p. Fodor - seberte se a běžte odsud pryč, jste ostudou Jiříkova
p. Kužel – já vám něco řeknu pane Havlůj
pí Pancová – nechte ho domluvit, chtěli jste, aby mluvil
p. Fodor – ale on když mluví, tak to nemá hlavu ani patu
p. Havlůj – v roce 2011, kdy se dohadovalo o školce, jasně jsem vám dal já osobně, že jsem
ochoten školku postavit za 12 Mil. Kč, za čtyři měsíce, je to tak?
p. starosta – ano, vy jste o tom možná mluvil, ani jste se nepřihlásil do výběrového řízení, co
povídáte
p. Havlůj – proč bych se přihlašoval?
p. starosta – já vám to dám jen tak hala bala, jen že to postaví pan Havlůj?
p. Havlůj – nemáte pravdu
p. starosta – vy nemáte pravdu, už vás mám plné zuby, kdybyste byl normálně mladší chlap,
tak si vás vezmu na „hajzl“
p. Fodor – pojďte se bavit o něčem smysluplnějším
p. Havlůj – tohle chci všechno do zápisu
p. starosta - klidně
p. Šamša – opusťme tuto záležitost, vznikají zde emoce, které nic nevyřeší, předáme to
kontrolnímu výboru k prošetření a vyjádření se, jednejme o konkrétních věcech
a) pověření kontroly dopisu Sdružení přátel Jiříkova a Filipova o.s.
Zastupitelé po projednání došlého dopisu Sdružení přátel Jiříkova a Filipova o.s. přijali
následující usnesení:
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Usnesení č. 500/2014
ZM ukládá: kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Jiříkova – prošetřit skutečnosti
uvedené v dopisu Sdružení přátel Jiříkova a Filipova, o.s. a o výsledcích seznámit členy
zastupitelstva na nejbližším zasedání.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
p. Fík – ohledně prodeje Lustrů, pochopil jsem to správně, zatím žádné petice nemá smysl
psát, teprve až bude vyvěšený záměr prodeje - odpověděl pan starosta – je schválený záměr
zpracování podkladů, na tom se už pracuje a následně na dalším zasedání, až to bude
zpracované, bude projednán záměr, který se zveřejní na úřední desce a pokavaď budete mít
petici proti, může zastupitelstvo rozhodnout jinak
p. Fík – do toho záměru prodeje se také můžu přihlásit,
p. starosta – ano, pokud to budeš chtít koupit, může to koupit kdokoliv
p. Fík – jak to bude drahé?
p. starosta – zpracovává se znalecký posudek
p. Fík – lustry to kdysi prodávali za 700 tis. Kč
p. starosta – my musíme postupovat podle zákona o obcích, kde musí být cena obvyklá v
místě
p. Fík – poslední dotaz, neuvažovali jste o zbourání administrativní budovy, jestli pak firma
KM bude mít zájem o ten pozemek? odpověděl pan starosta – mají zájem spíše o pozemek než
o budovu, ale my jsme to chtěli prodat jako celek, vše záleží na rozhodnutí zastupitelstva
p. Havlůj – já bych měl připomínku, co se týká kina, o tom jste jednali, o prodeji, o tom se
jednalo v bodě 183 111 vašeho zápisu rady a předkupní právo jste tenkrát zamítli a bylo
1,8 Mil. Kč
p. starosta – ano, samozřejmě
p. Havlůj – jak je teďka možné, že to šplhá na 2,3 Mil. Kč – odpověděl pan starosta – p.
Havlůj, vy neznáte odpověď p. Hrušky, ano, on koupil kino za 1,8 Mil. Kč, ale nám sdělil
v emailu, že do toho investoval nějaké finanční prostředky a pod cenu 2,3 Mil. Kč nepůjde,
proto to budeme mít dnes v rámci různého ještě na programu ZM
p. Havlůj – a ještě bych chtěl jednu věc, vyspravíte silnici mezi lustrama a parkovištěm před
prodejnou vietnamců? Jedná se o ten kousek, který je mezi silnicí a parkovištěm u prodejny odpověděl pan starosta – ano, oprava je v plánu
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) prodeje pozemků
Zastupitelstvo města projednalo prodeje níže uvedených pozemků ve vlastnictví Města
Jiříkova a přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 501/2014
1. ZM projednalo prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemky ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 7 m2 v k. ú. Filipov u Jiříkova (díl „a“) dle
GOP č. 177-11/2010, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům Mgr. E. L., Jiříkov a
I. L., Praha, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj.
celkem 840,-Kč,
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) p.p.č. 4965/1 (trvalý travní porost) o výměře 695 m2 a p.p.č. 4966 (trvalý travní porost) o
výměře 47 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města
Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu
M. B., Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady, tj.
celkem 89.040,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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5. Usnesení z 33. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí usnesení ze zasedání Finančního výboru a přijali usnesení:
Usnesení č. 502/2014
ZM bere na vědomí usnesení z 33. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 26. 05. 2014.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
6. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření Města Jiříkova za rok 2013
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2013 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2013 a po projednání
těchto záležitostí přijalo usnesení:
Usnesení č. 503/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2013 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2013 a projednání
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
2. ZM zároveň rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2013 ve
výši 1.240.807,14 Kč takto: část ve výši 1.112.157,20 Kč využít k posílení financování
úpravy obtokového koryta a odbahnění rybníka Ostrovní včetně projekčních prací dle
usnesení ZM č. 496/2014 z 30. zasedání ze dne 29. 04. 2014, zbývající část ve výši
128.649,94 Kč převést do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce
2014.
3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru - provést převod částky ve výši
128.649,94 Kč z běžného účtu města do rezervního fondu v termínu do 17. 06. 2014.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali níže uvedené finanční záležitosti města Jiříkova a přijali usnesení:
Usnesení č. 504/2014
1. ZM projednalo:
a) účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2013, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha, vše za období 12/2013,
b) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2013, příjmy ve výši
59.161.689,21 Kč, výdaje ve výši 57.920.882,07 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši
1.240.807,14 Kč, výnosy ve výši 59.724.551,01 Kč, náklady ve výši 58.024.884,95 Kč,
c) výsledek hospodaření před zdaněním 3.310.106,03 Kč, daň z příjmu 1.610.440,-Kč,
výsledek hospodaření běžného účetního období 1.699.666,06 Kč,
d) nesplacené úvěry a půjčky k 31. 12. 2013 ve výši 7.086.071,60 Kč,
e) souhrnné zhodnocení finančních kontrol za rok 2013,
f) návrh Protokolu o schvalování účetní závěrka za rok 2013.
2. ZM rozhodlo schválit:
a) účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2013 se stavem k 31. 12. 2013,
b) výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2013 Města Jiříkova ve výši
1.699.666,06 Kč.
3. ZM projednalo předložené vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2013 a toto vyúčtování
sociálního fondu schvaluje.
4. ZM projednalo předložené vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2013 a toto vyúčtování
fondu rezerv schvaluje.
5. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2013 ve výši
24.602.521,-Kč (č. p. 1090 včetně pozemků).
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6. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2013 ve výši 6,8 %.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
8. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2014 a mezitímní účetní uzávěrka za
I. Q. 2014
Zastupitelstvo města projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova a mezitímní účetní
závěrku za první čtvrtletí roku 2014 a přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 505/2014
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2014:
a) příjmy ve výši 14.347.830,36 Kč, výdaje ve výši 11.832.355,04 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši 2.515.475,32 Kč,
b) výnosy ve výši 17.323.351,86 Kč, náklady ve výši 7.294.840,67 Kč, výsledek hospodaření
před zdaněním 10.028.511,19 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2014, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, a rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období
3/2014 schválit.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
b) přijetí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí
Zastupitelé vzali na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH
ve výši 18.000,-Kč a po projednání věci přijali usnesení:
Usnesení č. 506/2014
ZM bere na vědomí poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v
celkové výši 18.000,-Kč na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu
územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její území a na
věcné vybavení neinvestiční povahy a dále neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky
požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, a rozhodlo uvedenou dotaci
přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014. hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Evropského
parlamentu 2014
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace související s
volbami do Evropského parlamentu 2014 a po jejím projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 507/2014
ZM bere na vědomí poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého
kraje na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Evropského parlamentu 2014 ve výši
75.000,-Kč a rozhodlo uvedenou neinvestiční dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že
náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města
Jiříkova na rok 2014.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) rozpočtové opatření č. 9/2014 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření Města Jiříkova č. 9/2014 a po jeho projednání
přijali následující usnesení:
Usnesení č. 508/2014
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 9/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 9/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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e) nadační příspěvek na projekt „ Výsadba v Jiříkově“
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh smlouvy v rámci projektu „Výsadba v Jiříkově“ a
po jeho projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 509/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí návrh Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku
č. STR 14_14 na projekt „Výsadba v Jiříkově“, ve výši 90.000,-Kč, která je uzavírána mezi
Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 26721511, zastoupenou Ing. Danielem
Benešem, MBA, předsedou správní rady a Mgr. Michaelou Žemličkovou, MBA,
místopředsedkyní správní rady, ředitelkou nadace a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem, IČ 00261424.
2. ZM rozhodlo
a) schválit Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 14_14 na projekt „Výsadba
v Jiříkově“, ve výši 90.000,-Kč, která je uzavírána mezi Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00
Praha 4, IČ 26721511, zastoupenou Ing. Danielem Benešem, MBA, předsedou správní rady a
Mgr. Michaelou Žemličkovou, MBA, místopředsedkyní správní rady, ředitelkou nadace a
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem
Majákem, IČ 00261424,
b) schválit podmínky Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 14_14 na projekt
„Výsadba v Jiříkově“, ve výši 90.000,-Kč, která je uzavírána mezi Nadací ČEZ, Duhová
1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 26721511, zastoupenou Ing. Danielem Benešem, MBA,
předsedou správní rady a Mgr. Michaelou Žemličkovou, MBA, místopředsedkyní správní
rady, ředitelkou nadace a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou
města panem Michalem Majákem, IČ 00261424,
c) přijmout finanční prostředky ve výši 90.000,-Kč od Nadace ČEZ na projekt „Výsadba
v Jiříkově“,
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků z Nadace ČEZ na
projekt „Výsadba v Jiříkově“, ve výši 90.000,-Kč, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na
rok 2014.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
9. Usnesení z 34. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí usnesení z konání 34. zasedání Kontrolního výboru a po jeho
projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 510/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 34. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 14. 05. 2014.
2. ZM projednalo a bere na vědomí provedenou namátkovou inventuru majetku na chodbě a
zasedací místnosti MěÚ Jiříkov s výsledkem bez závad.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
10. Různé
a) udělení čestného občanství
Zastupitelstvo města projednalo návrh Rady města Jiříkova ohledně udělení čestných
občanství panu B. F., paní V. R. a V. K. im memorian a přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 511/2014
1. ZM projednalo návrh RM na udělení čestného občanství Města Jiříkova panu B. F., panu
V. K. im memoriam a paní V. R. a tento návrh bere na vědomí.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2. ZM uděluje podle § 36 odst. 1, § 84 odst. 2 písm s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí č. 5/2013 „Pravidla pro
udělování čestného občanství Města Jiříkova“ čestné občanství Města Jiříkova panu B. F. za
zásluhy o rozvoj města.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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3. ZM uděluje podle § 36 odst. 1, § 84 odst. 2 písm s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí č. 5/2013 „Pravidla pro
udělování čestného občanství Města Jiříkova“ čestné občanství Města Jiříkova panu V. K. im
memoriam za zásluhy o rozvoj města.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
4. ZM uděluje podle § 36 odst. 1, § 84 odst. 2 písm s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí č. 5/2013 „Pravidla pro
udělování čestného občanství Města Jiříkova“ čestné občanství Města Jiříkova paní V. R. za
zásluhy o rozvoj města.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zastupitelé projednávali navýšení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2014 –
2018 a to na počet 21 zastupitelů, po hlasování 4 pro, 4 proti, 4 se zdržel, nebylo přijato žádné
usnesení.
b) informace o činnosti rady města
Zastupitelé vzali na vědomí informaci starosty města ohledně činnosti rady města a po jejím
projednání přijali toto usnesení:
Usnesení č. 512/2014
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 = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 05. 03. 2014 č. CES 2051/2013
Zastupitelstvo města projednalo níže uvedený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci
s firmou SVS a.s. Teplice a po jeho projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 513/2014
1. ZM projednalo předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne
05. 03. 2014, č. CES 2051/2013 k vymezení spolupráce mezi Městem Jiříkov a SVS a.s.
Teplice a k převzetí investorství k části stavby „Jiříkov II. – IV. etapa kanalizace“ s tento
návrh dodatku č. 1 bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 05. 03. 2014, č. CES
2051/2013 mezi Městem Jiříkov a SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice k vymezení spolupráce
mezi Městem Jiříkov a SVS a.s. Teplice k převzetí investorství k části stavby „Jiříkov II. –
IV. etapa kanalizace“.
3. ZM ukládá: starostovi města – podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne
05. 03. 2014, č. CES 2051/2013 mezi Městem Jiříkov a SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice
k vymezení spolupráce mezi Městem Jiříkov a SVS a.s. Teplice k převzetí investorství k části
stavby „Jiříkov II. – IV. etapa kanalizace“.
hlasování = 10 pro, 0 proti, 2 se zdržel
Z jednání zastupitelstva města se omluvil Mgr. Vladimír Šamša.
d) nevyužití předkupního práva k nemovitostem
K tématu odprodeje budovy bývalého kina proběhla vzájemná diskuze zastupitelů a občanů.
Posléze bylo zastupiteli přijato toto usnesení:
Usnesení č. 514/2014
1. ZM revokuje usnesení č. 497/2014 z 30. zasedání ZM ze dne 29. 04 2014 v plném znění.
2. ZM rozhodlo nevyužít předkupního práva k nemovitosti (budova KINA) č. p. 960 v části
obce Starý Jiříkov na st.p.č. 1505, st.p.č. 1505 o výměře 1605 m2 a p.p.č.1882/2 o výměře
180 m2 vše v k. ú. Jiříkov zapsaného na LV č. 1302 pro k. ú. Jiříkov dle smlouvy ze dne
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06. 11. 2002, č. j. V- 1731/2002-531 za cenu 2.300.000,-Kč a zároveň rozhodlo si toto
předkupní právo zachovat.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2014 - 2018
Zastupitelé projednávali na doporučení pana tajemníka MěÚ Jiříkov stanovení počtu členů
zastupitelstva města pro volební období 2014 – 2018 a to na počet 15 zastupitelů, po
hlasování 6 pro, 2 proti, 3 se zdržel, nebylo přijato žádné usnesení.
11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
pí Danitová – byl schválen Územní plán města? Nebo byly k němu připomínky, zajímá mě,
jestli někdo něco dle práva namítl
p. starosta – ještě není schválený
p. Sabo – nic podstatného namítnuto nebylo dotčenými orgány, ty připomínky se musí
zapracovat do návrhu, který jde na krajský úřad, který zkontroluje koncept s novým návrhem
a pokud se mu to bude líbit, tak k tomu dá souhlas a bude právní projednání, kde by se neměly
připustit žádný připomínky, protože, jak jsem říkal posledně, nedáme plán nikdy dohromady,
z naší strany žádné připomínky nebyly, je pouze nedořešená věc toho skladu, měli jste možná
udělat tu petici a dnes se mohlo hlasovat, zda tam ta hala bude či ne, pořád brzdím
zpracovatele ÚPM, protože nemají možnost to dokončit, jelikož ještě nebylo rozhodnuto
p. Pokorák – chtěl jsem se zeptat, když je návrhová komise, tak ať navrhne, jestli se bude
nebo nebude měnit územní plán, a když rozhodne, že ne, tak pak vše padá, souhlasí to tak?
p. Sabo – vy to takhle nemůžete říct, teď byste měli rozhodnout o té připomínce, která tady
vznikla, jestli hala bude či ne, je to podnět od paní Danitové, které jsem řekl, že to bude
projednáno v komisích, že to půjde do rady a do zastupitelstva, teď jde o to, jestli bude petice
nebo projednání tady rychlejší, proto jsem zatím projektantovi nedal souhlas, aby ÚP
dopracoval
p. starosta – zatím je záměr prodeje pozemku
p. Sabo – třeba bude petice proti
p. Jirkovský – poslouchám již tři zasedání ZM řešení stavby haly, jednání je zaneseno
osobními dojmy, což se mi nelíbí, Jiříkov potřebuje průmysl a investice, ztratil se průmysl a
investice se nedělaly, služby pomalu nebudou potřeba, zrušili českou spořitelnu a chtěli i
poštu, paneláky se stavěly v průmyslové zóně, hluk u firmy pana Kratochvíla bude, to je
interní věc a dalo by se udělat odizolováním, jako se to řešilo u bývalé kovárny, jde to, musí
se s majitelem jednat, dát to do podmínky prodeje, je tam dětské hřiště, parkoviště pro 60 aut
a spíše vadí dětské hřiště jak jeden kamión, hlavní problém jsou osobní auta, říkáte dívat se na
nevkusnou halu, ano, ale občanská zástavba ve městě je tak blízká, z paneláků je vidět zase
jen na paneláky, je věcí studie vyřešit výhled, jedna třetina se dívá na starou budovu lustrů,
tržní hodnota nebude stoupat, když tam nic nebude, není to o tom, kde dům stojí, jde o to co je
ve městě za služby ZŠ apod., prostor je neupravený, nabízí se sedm míst pro ne jiříkovské, za
prací se dojíždí, slyšel jsem „ať si postaví jinde“ – moc míst zde není, areál firmy je
neprodejný, bývalý Elitex je soukromý majetek, ať teda jedná pan Kratochvíl s panem
Bernasem, scestné je i postavit na pozemku po bývalém Elitexu nebo vedle bývalé pianovky,
průmyslovou zónu jsme změnili na obytnou a teď to chceme zpět, řešme dopravu, která tam
je, dle mě je to špatně vyprojektovaný chodník Filipovská se sídlištěm do Březinovy ulice,
přikláním se stavět halu, věnovat se územnímu plánu a řešit hluk, který tam vzniká, když jsme
ten hluk tam měřil, tak lidem ten hluk nevadil, jsou na něj zvyklí, samozřejmě nechci toto
ztotožňovat, aby jste mě nebrali za slovo, on ten laser má jiný zvuk s jinou frekvencí a
zatěžuje organismus jinak, ale dá se odizolovat a myslím si, že hovoříme předčasně, to co
tady bylo navrženo, bych asi bral a chápu, že lidé mají obavy, ale pokud budeme takto
odstraňovat možnosti průmyslu, tak se nedostaneme k ničemu
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p. Dufek – zatím pan Kratochvíl neodstranil ani vypnutí rádia v noci
p. Jirkovský – to lze odstranit interním předpisem, asi se s ním ještě nejednalo, musí to nařídit
nadřízený orgán
pí Lachmanová – uzavřela bych to tak, že paní Danitová přijde s peticí a my poté nějak
rozhodneme
pí Danitová – ano, jsou tam emoce, mě se to dotýká velice, a podle mě to tam nemá co dělat,
je to průmyslová stavba a je uprostřed města, ačkoliv se pan Kratochvíl smál, že to není, jsme
malé město a pro mě to je střed, nebráním mu ve stavbě, myslím si, že parcely by se tady
našly a jestliže to v územním plánu bylo navržený jako rodinná zástavba, nemělo by se mu
dovolit o tom prodeji jednat, až tam bude tmavá budova na zeleni, nic příjemného
p. Pokorák – byla nám dána ta informace, že to narušuje územní plán, protože poprvé tam
nebylo napsáno, že by se ten plán musel měnit, konci jednání jsme se dozvěděli, že se bude
muset měnit územní plán, kdy pan Sabo uvedl, že by došlo k půlročnímu zdržení v této věci,
my bychom to jinak nevěděli a je jasné, že se do toho musí tahat osobní věci, když tam bydlí
tolik lidí
p. Jirkovský – já nemyslím osobní věci mezi obyvateli a námi, tam se promítají mezi panem
Kratochvílem, tedy podnikatelem nikoliv vůči té průmyslové zóně, vůči panu Kratochvílovi a
některým pracovníkům města, to mi vadí, jinak mi to nevadí se bránit stavbě haly
p. starosta – měla být v záměru poznámka, že není v souladu s územím plánem v rámci
připravovaných materiálů, v rámci platnosti současného územního plánu, tam stavět lze
p. Sabo – ano, je to průmyslová zóna, neříkejte, že o tom nevíte, jako první jsem bojoval
v radě města, že nechci, aby to tam bylo, radní odsouhlasili, že to tam bude a pak se to
projednávalo tady
Poté se strhla diskuze zastupitelů a občanů.
12. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a před ukončením 31.
veřejné zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 19,40 hodin, využil příležitosti a veřejně se
omluvil panu Havlůjovi za své vystoupení, kdy zjiskřil své emoce, za což se omluvil, neboť
se to týkalo jeho osoby a manželky, což se snad dá pochopit.
V Jiříkově dne 3. června 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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