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 32. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 26. srpna 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 ke zveřejnění záměru prodeje pozemků a
nemovitosti
b) záměry prodeje pozemků
c) narovnání majetkových vztahů po dokončení stavby „Autobusový záliv Jiříkov“
d) narovnání majetkových vztahů po dokončení stavby „Jiříkov – chodník podél
ulic Filipovská a Březinova“
e) narovnání majetkových vztahů po dokončení stavby „Jiříkov – chodník podél
ulic Filipovská a Březinova“
f) narovnání majetkových vztahů po dokončení stavby „Autobusový záliv –
Filipov“
g) přijmutí daru – objektu „Rudý dům“
h) odkup pozemků
i) prodloužení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008
j) záměr prodeje pozemků a dalších nemovitostí v rámci dokončené stavby
„Jiříkov – Filipov – kanalizace a ČOV“
k) záměr prodeje pozemků a dalších nemovitostí v rámci dokončené stavby
„Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba)“
5. Usnesení z 34. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2014 a mezitímní účetní
uzávěrka za II. Q. 2014
b) zpráva o výsledku kontroly žádosti o dotaci z FSEU
c) poskytnutí provozního příspěvku
d) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
e) rozpočtové opatření č. 13/2014 Města Jiříkova
f) rozbor příjmů a výdajů za období 2006 - 2013
g) přijetí dotace na projekt „Autobusový záliv – Filipovská“
h) smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
i) rozhodnutí o poskytnutí dotace
7. Usnesení z 35. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
8. Různé
a) veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na
náměstí“
b) plnění úkolů neuvolněného místostarosty za 1. pololetí roku 2014

9.
10.

c) informace o činnosti rady města
Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
Závěr

=================================================================
Usnesení č. 515/2014
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 516/2014
1. ZM projednalo žádost na odkup pozemků a stavby bez č.p. ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 95/1
(zahrada), st.p.č.1621 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavby na st.p.č.1621 bez č.p. vše
v katastrálním území Jiříkov.
Usnesení č. 517/2014
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) st.p.č. 469 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 158 m2, p.p.č. 4455 (zahrada) o výměře
18 m2 a p.p.č. 4456 (zahrada) o výměře 935 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
b) p.p.č. 5211/4 (trvalý travní porost) o výměře 135 m2, p.p.č. 5212 (trvalý travní porost) o
výměře 32 m2, p.p.č. 5213 (ostatní plocha) o výměře 317 m2, p.p.č. 5214/1 (ostatní plocha) o
výměře 153 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady,
c) části p.p.č. 6038/2 (ostatní plocha) o výměře 57 m2 a části p.p.č. 6038/2 (ostatní plocha) o
výměře 78 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 518/2014
1. ZM projednalo záměr darování pozemků.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr darovat pozemky a to části p.p.č. 431 díl „b“ (ostatní plocha)
o výměře 34 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1228-442/2010, části p.p.č. 448 díl „d“ (ostatní
plocha) o výměře 28 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1228-442/2010 z vlastnictví Města Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01
Ústí nad Labem. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 v k. ú.
Jiříkov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.
Usnesení č. 519/2014
1. ZM projednalo přijmutí daru pozemků.
2. ZM schvaluje přijmutí daru pozemků a to části p.p.č. 6517/2 díl „p+y“ (ostatní plocha) o
výměře 198 m2, části p.p.č. 6517/2 (nově vzniklou p.p.č. 6517/15 – ostatní plocha) o výměře
25 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1385-9/2014 z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká
Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem do vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov. Pozemky jsou zapsány na LV č. 748 v k. ú. Jiříkov, u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.
Usnesení č. 520/2014
1. ZM projednalo darování pozemků.
2. ZM schvaluje darování pozemků a to části p.p.č. 501/2 (zahrada) o výměře 11 m2, části
st.p.č. 673 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2, části st.p.č. 672 (zastavěná plocha a
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nádvoří) o výměře 36 m2, části p.p.č. 500/1 (zahrada) o výměře 1 m2 a části 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. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 v k. ú.
Jiříkov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.
Usnesení č. 521/2014
1. ZM projednalo odkup pozemků.
2. ZM rozhodlo odkoupit pozemky a to části p.p.č. 5186/1 (zahrada) o výměře 9 m2 a části
p.p.č. 5186/1 (zahrada) o výměře 5 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 224-141/2013
z vlastnictví Biskupství litoměřického, Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice za cenu
120,-Kč/m2, tj. celkem 1.680,-Kč.
Usnesení č. 522/2014
1. ZM projednalo přijmutí daru a to budovy č. p. 224 v části obce Starý Jiříkov, na
st.p.č.1028/2 a st.p.č.1028/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2011 m2 v k. ú. Jiříkov ve
vlastnictví firmy GEOENERGY INVEST-CZ, s.r.o., Korunní 860/20, 120 00 Praha –
Vinohrady.
2. ZM schvaluje přijmutí daru a to budovu č. p. 224 v části obce Starý Jiříkov, na
st.p.č.1028/2 a st.p.č.1028/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2011 m2 v k. ú. Jiříkov ve
vlastnictví firmy GEOENERGY INVEST-CZ,s.r.o., Korunní 860/20, 120 00 Praha –
Vinohrady.
Usnesení č. 523/2014
1. ZM projednalo odkup pozemků ve vlastnictví pana R. M. K., Deggendorf.
2. ZM rozhodlo neodkoupit p.p.č. 588/1 (zahrada) o výměře 4256 m2 v k. ú. Jiříkov
z vlastnictví pana R. M. K., Deggendorf za cenu 532.000,-Kč.
Usnesení č. 524/2014
1. ZM projednalo předložený návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a
panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2
a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31.
12. 2015.
2. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008 ze
dne 28. 04. 2008 mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na
část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45
m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2015.
Usnesení č. 525/2014
1. ZM projednalo záměr prodeje pozemků a dalších nemovitostí v rámci dokončené stavby
„Jiříkov – Filipov – kanalizace a ČOV“ ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků a dalších nemovitostí v rámci dokončené
stavby „Jiříkov – Filipov – kanalizace a ČOV“ ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) st.p.č. 1369 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 33 m2, p.p.č. 5284/1 (ostatní plocha) o
výměře 862 m2 a p.p.č. 5284/2 (ostatní plocha) o výměře 168 m2 vše v k. ú. Filipov u
Jiříkova,
b) nemovitosti v rámci dokončené stavby „Jiříkov – Filipov – kanalizace a ČOV“, tj.
kanalizace v délce 5293 m, stavby ČOV, včetně oplocení, studny užitkové vody a
vodovodního rozvodu, odtokového potrubí z ČOV o celkové délce 50 m a přípojky NN o
celkové délce 29,2 m,
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na základě uzavřené Smlouvy o spolufinancování se Severočeskou vodárenskou společností,
a.s. Teplice ze dne 25. 11. 1998, dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2005 a dodatku č. 2 ze dne
23. 12. 2011 do vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice.
Usnesení č. 526/2014
1. ZM projednalo záměr prodeje pozemků a dalších nemovitostí v rámci dokončené stavby
„Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba)“ ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků a dalších nemovitostí v rámci dokončené
stavby „Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba)“ ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) st.p.č. 2047 (zpevněná plocha a nádvoří) o výměře 387 m2 a p.p.č. 1056/6 (ostatní plocha)
o výměře 1 270 m2 vše v k. ú. Jiříkov,
b) nemovitostí v rámci dokončené stavby „Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba)“, tj.
kanalizace o celkové délce 3.601,58 m, ČOV, vodovodní přípojky o celkové délce 1.714,5 m,
odtokového potrubí a odlehčovacího potrubí o celkové délce 62,2 m a dešťové kanalizace
v areálu ČOV o celkové délce 8,91 m,
na základě uzavřené Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne
30. 04. 2004, dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2005 a dodatku č. 2 ze dne 23. 12. 2011 ke Smlouvě
o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy do vlastnictví Severočeské vodárenské
společnosti a.s. Teplice.
Usnesení č. 527/2014
ZM bere na vědomí usnesení z 34. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 20. 08. 2014.
Usnesení č. 528/2014
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2014:
a) příjmy ve výši 28.281.526,45 Kč, výdaje ve výši 28.634.518,64 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši – 352.992,19 Kč,
b) výnosy ve výši 29.959.786,49 Kč, náklady ve výši 20.646.017,02 Kč, výsledek
hospodaření před zdaněním 9.313.769,47 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní uzávěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2014, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, a rozhodlo mezitímní účetní uzávěrku za období
6/2014 schválit.
Usnesení č. 529/2014
ZM projednalo a bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly žádosti o dotaci z FSEU, kde
žádost o proplacení prokázaných uhrazených výdajů uvedených v „Soupisu oprávněných
výdajů navržených k financování z Fondu solidarity EU“ v celkové výši 296.369,30 Kč byla
akceptována bez výhrad. Jedná se o výdaje spojené s povodní v červnu 2013.
Usnesení č. 530/2014
ZM bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“
sociální služby Jiříkov o poskytnutí neinvestičního příspěvku na pokrytí úhrady vystoupení
Petry Černocké v rámci oslav dne 30. 05. 2014 příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. ZM rozhodlo poskytnout neinvestiční příspěvek na rok
2014 ve výši 20.000,-Kč příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov na pokrytí úhrady vystoupení Petry Černocké a tuto částku poskytnout příspěvkové
organizaci do 05. 09. 2014.
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Usnesení č. 531/2014
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 663.497,-Kč přijatou v období od 01. 04. 2014 do 30. 06. 2014 a 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. 532/2014
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 13/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 13/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 533/2014
ZM bere na vědomí rozbor příjmů a výdajů za období 2006 až 2013.
Usnesení č. 534/2014
ZM bere na vědomí Oznámení o schválení platby, reg. č. 13/018/41200/125/000944/1 na
projekt „Autobusový záliv – Filipovská“ v rámci Realizace místní rozvojové strategie na
základě předložené žádosti o proplacení výdajů ve výši 256.500,-Kč a rozhodlo uvedenou
investiční dotaci ve výši 256.500,-Kč přijmout.
Usnesení č. 535/2014
1. ZM projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje
na projekt ,,Oslavy 100. výročí povýšení Jiříkova na město“, ve výši 50.000,-Kč a tento návrh
bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt
,,Oslavy 100. výročí povýšení Jiříkova na město“, ve výši 50.000,-Kč, uzavíranou mezi
Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmanem
Ústeckého kraje panem Oldřichem Bubeníčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
b) schválit podmínky Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na
projekt ,,Oslavy 100. výročí povýšení Jiříkova na město“, ve výši 50.000,-Kč, uzavírané mezi
Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmanem
Ústeckého kraje panem Oldřichem Bubeníčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
c) přijmout finanční prostředky ve výši 50.000,-Kč na spolufinancování projektu ,,Oslavy
100. výročí povýšení Jiříkova na město“, na základě smlouvy uzavírané mezi Ústeckým
krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmanem Ústeckého
kraje panem Oldřichem Bubeníčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,
zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování
projektu ,,Oslavy 100. výročí povýšení Jiříkova na město“, ve výši 50.000,-Kč budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.
Usnesení č. 536/2014
1. ZM projednalo návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 „Oživení turismu v německo – českém
pohraničí“, ve výši 223.843,06 Kč a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu
realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát
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Sasko 2007 – 2013 „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, ve výši 223.843,06 Kč,
uzavírané mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, odborem evropské územní spolupráce,
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zastoupené ředitelem odboru panem RNDr. Jiřím
Horáčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem
Michalem Majákem,
b) schválit podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 „Oživení turismu v německo – českém
pohraničí“, ve výši 223.843,06 Kč, uzavírané mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
odborem evropské územní spolupráce, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zastoupené
ředitelem odboru panem RNDr. Jiřím Horáčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
c) přijmout finanční prostředky ve výši 223.843,06 Kč na spolufinancování projektu
„Oživení turismu v německo – českém pohraničí“ na základě rozhodnutí uzavíraného mezi
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, odborem evropské územní spolupráce, Staroměstské
náměstí 6, 110 15 Praha 1, zastoupené ředitelem odboru panem RNDr. Jiřím Horáčkem a
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem
Majákem,
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování
projektu „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, ve výši 223.843,06 Kč budou
kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014 a 2015.
Usnesení č. 537/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 35. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 04. 06. 2014.
2. ZM projednalo a bere na vědomí Zápis z jednání s vedoucím odboru výstavby a
životního prostředí ve věci termínu zahájení prací a problematiky úhrady případných
víceprací nebo změny technologie prací na základě uskutečněných sond ze dne 26. 05. 2014.
3. ZM projednalo a bere na vědomí Zápis z prověření stížnosti Sdružení přátel Jiříkova a
Filipova, o.s. na jednání Rady města Jiříkova, okres Děčín ze dne 26. 05. 2014 – doručené na
elektronickou podatelnu a 28. 05. 2014 – doručené a podepsané předsedou sdružení na
podatelnu MěÚ Jiříkov.
4. ZM rozhodlo na základě zápisu z prověření stížnosti Sdružení přátel Jiříkova a Filipova,
o.s. na jednání Rady města Jiříkova, okres Děčín ze dne 26. 05. 2014 – doručené na
elektronickou podatelnu a 28. 05. 2014 – doručené a podepsané předsedou sdružení na
podatelnu MěÚ Jiříkov a Stanoviska Ministerstva vnitra ke stížnosti na jednání Rady města
Jiříkova, č. j MV–81806–2/ODK-2014 ze dne 27. 06. 2014, že výše uvedená Stížnost na
jednání Rady města Jiříkova, okres Děčín, je nedůvodná.
5. ZM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – vyrozumět Sdružení přátel Jiříkova a
Filipova, o.s., Tylova 1056/4, 407 53 Jiříkov, zastoupené Mgr. Vladimírem Matičkou,
předsedou sdružení v souladu s výše uvedeným usnesením.
Usnesení č. 538/2014
1. ZM projednalo předloženou informaci o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění
stavebních prací na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí“ a tuto zprávu bere na
vědomí.
2. ZM rozhodlo pokračovat v naplánované akci pod názvem „Město Jiříkov – oprava
chodníku na náměstí“, s tím, že v roce 2014 budou čerpány finanční prostředky do výše
2.476.000,-Kč a v roce 2015 do výše 882.000,-Kč.
3. ZM rozhodlo, že na základě vyhodnocení předložených nabídek předložila nejvýhodnější
nabídku na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí“
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firma SaM silnice a mosty Děčín, a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III, IČ 25042751
s nabídkovou cenou ve výši 3.357.936,05 Kč včetně DPH.
4. ZM ukládá: starostovi města - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku „Oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ v rámci veřejné zakázky na zajištění stavebních
prací na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí“.
5. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty
Děčín, a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III, IČ 25042751 na zajištění stavebních prací na
akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí“ za cenu 3.357.936,05 Kč včetně DPH a
s úpravou platebních podmínek pro rok 2014 a 2015 dle bodu 2 tohoto usnesení ZM.
6. ZM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou
SaM silnice a mosty Děčín, a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III, IČ 25042751 na zajištění
stavebních prací na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí“ za cenu
3.357.936,05 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 539/2014
ZM bere na vědomí informaci starosty města o plnění úkolů neuvolněného místostarosty
podle usnesení č. 31/2010 z 2. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného 14. 12. 2010
za 1. pololetí roku 2014.
Usnesení č. 540/2014
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.

Ověřovatelé usnesení:
…….………………………..
pí. Mgr. Renáta Hegnerová

……..…………………………
p. Václav Jirkovský

V Jiříkově dne 27. srpna 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.

7

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 32. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 26. srpna 2014
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:
………………………........
pí Mgr. Renáta Hegnerová

……………………………..
p. Václav Jirkovský

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

Omluveni: pan Miroslav Skramužský
pan Petr Wittgruber
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 32. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno 10 členů ZM –
Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.
Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi:
předseda: pan Petr Dufek
hlasování = 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Milena Horáková
hlasování = 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Bc. Jindřich Jurajda, Dis.
hlasování = 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena.
Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: paní Mgr. Renáta
Hegnerová a pan Václav Jirkovský, zapisovatelkou byla určena paní Martina Alice Fodorová.
Předložený program zasedání byl po hlasování 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel schválen.
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: 31. ZM – usn. č. 501/2014 (prodej pozemků) bod 2 a) - trvá, bod 2 b) –
splněno, usn. č. 509/2014 – splněno, usn. č. 513/2014 - splněno
Finanční záležitosti: 31. ZM – usn. č. 502/2014 – 508/2014 - splněna
Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato
následující usnesení:
Usnesení č. 515/2014
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
V 16,10 hodin se na zasedání dostavil Bc. Michal Mrázek.
3. Dotazy a připomínky občanů
pí Barcalová – chtěla bych se zeptat ke změně územního plánu, kdy plánujete jeho ukončení,
jestli mi k němu můžete něco říct? – odpověděl pan Sabo – na územní plán máme koncept,
projednává se návrh, který je také zpracovaný, byly tam připomínky a docházely podněty ze
strany občanů, podnikatelů města, řeší to teď projektant a pořizovatel včetně připomínek
z krajského úřadu, vše se musí zapracovat a to hlavně problém ohledně projektu v objektu
Lustrů, zda tam hala bude či nebude, až toto bude jasné, tak se může územní plán opět
projednat a poté schválit, předpokládám, že by se toto mohlo stíhat, dle fungování
zastupitelstva, které to do září zřejmě nestihne, tak začátkem nového roku, kdy bude teprve
ustanovující, které bude řešit do konce roku jiné záležitosti, vidím to na první pololetí roku
2015
p. Vorlíček - po Jiříkově kolují fámy, jak je to s rekonstrukcí školy, slyšel jsem, že firma
zkrachovala, že to nejde dál, máme v pondělí odvést děti do školy – odpověděl pan starosta –
zahájení školy bude 1. 9., tak jak je zvykem, vnitřní prostory obou budov školy budou
zabezpečeny tak, aby žáci mohli důstojně navštěvovat naši školu, jednáme s právníky vůči
výpovědi s firmou Elstav, ale bude se to týkat vnějšku, jejího zateplení
p. Štětka – mám připomínku k vedení školy, já jsem si to raději napsal, aby nedošlo k mýlce
v zápisu:
„Veřejné zasedání zastupitelstva města Jiříkova dne 26. 08. 2014
Připomínám dřívější poznámku pronesenou mnou zde k osobě Mgr. Obergrubera, ředitele
městské školy. Zdůraznil jsem již v historické minulosti, že pan ředitel městské školy má
problém s morálkou. Osobní i profesní. Chci říci, že toleruje, tím tedy podporuje šikanu a
další deviantní vzorce chování. Ano, podporuje, pokud není on sám přímo jejich autorem. A
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to bude ve většině z nich. Proto jsem nabyl toho názoru, že pan Mgr. Obergruber je starý,
životem opotřebovaný, unavený muž a na funkci školy již mnoho let nestačí.
Jeden z příkladů uvádím – případ pravidelného napadání žáka žákem po dobu několika
měsíců. I toto pan ředitel Mgr. Obergruber odmítl řešit. Jde o osoby mladší osmnácti let.
Děkuji.„
p. Fodor – chtěl bych se zeptat, dostal se mi do ruky nějaký opoziční list, kde ta strana přátel
Jiříkova a Filipova je samá chvála, ale ne na úřad, ale na ně, oni prý zařídili bankomat a
parkoviště a městskou policii a já nevím co všechno, přitom je to všechno lež, panu Matičkovi
bylo nabízeno, ať si udělá muzeum v bývalém Junákovi a slyšel jsem, že to odmítl, že to měl
mít bezúplatně, jen za cenu energií a jiné a jiné věci, a příště, ať se pod to podepíšou a takové,
že „když budu volit, volte celou stranu“, jak? Co oblbují lidi, každý volí to, co zvolí, že se
nemá dělat zakroužkování, chtěl bych vědět, jestli tady někdo z nich je, ať se k tomu vyjádří
pí Dynterová – musím vás všechny upozornit a činím tak ráda, že pan ředitel městské
základní školy Mgr. Obergruber:
„Musím Vás všechny upozornit, že pan ředitel městské základní školy Mgr. Obergruber
toleruje, neřeší, zlehčuje a přehlíží násilný trestní čin, a proto ho tím i schvaluje.
Dále pan ředitel Mgr. Obergruber při výkonu manažerských povinností používá jednání
s prvky bossingu a já ho z používání bossingu zde obviňuji.
Je dehonestující, že naši volení zástupci, a jejich reprezentant pan starosta a jeho podřízení,
všichni, včetně pana starosty, znající detailně případ trestného činu na mne spáchaného a
okolnosti bossingu na mne uskutečněného od pna ředitele městské školy Mgr. Obergrubera,
vše schválili a vyhodnotili, že se nic nestalo. A to bez výhrad.
Děkuji. Mgr. Dynterová“
… děkuji, že jste mě vyslechli
pan starosta – odpovím panu Fodorovi – já tento list nepsal, můj názor na něj nebudu říkat,
bráním se právní cestou
pí Praženková – vidím tu zástupce, možná je to pan jednatel nebo pan tajemník, ráda bych
vám položila otázku „kdo je tajemníkem vašeho sdružení“
p. Matička – tajemníkem sdružení je pan Kopecký
pí Praženková – pan Kopecký je členem, aniž by byl kandidátem
p. Matička – je členem, nemůže kandidovat, neboť není obyvatelem Jiříkova
pí Praženková – aha, takže on je strůjcem opozičních novin, jak jsem si vyčetla, za opoziční
noviny je Sdružení přátel, to je celá základna, výbor, to je pět členů a zpracování novin je
tajemník, proto jsem chtěla vědět, kdo ty noviny zpracoval, takže víme, že autorem novin je
pan Kopecký, já bych jenom chtěla říct, že docela s tím nesouhlasím, já nevím, kde se ve vás
bere tolik zloby, tolik osobní zášti, z těch novin jsem nevyčetla nic pozitivního, kromě chvály
do vlastních řad, chcete říct, že lidi ve městě nevidí, co se udělalo? Ať je to tohle
zastupitelstvo nebo předchozí zastupitelstvo, samá negativa, nic pozitivního, jsem ráda, že jste
tady, neboť vám otevřeně říkám, že vím, koho volit nebudu, děkuji
p. Šamša – trochu předbíhám, protože jsem o tom chtěl mluvit, až bude diskuze zastupitelů,
ale když jste tady otevřeli tuto záležitost, mají na to právo, ale s tímto pamfletem, který psal
věci, který se myslím nezakládají na pravdě, myslím si úplně všechny a nelíbí se mi na tom
tisku to, že když řeknu, že se mi něco nelíbí, tak bych to měl konkretizovat, ne jenom
vypíchnout tohle je špatně tamto je špatně, ale také proč a jak to udělat jinak, chtěl jsem
vyzvat zastupitele, jestli to určitě všichni četli, jestli bychom jsme se k tomu měli, pokud
budou chtít, všichni členové zastupitelstva nebo někdo, vyjádřit, nemyslím teď, ale nějakým
způsobem bez emocí s chladnou hlavou písemně, abychom udělali stanovisko z naší strany, za
ty čtyři roky si myslím, že jsme se tady pro město snažili udělat maximum a do 08. září své
písemné vyjádření předali tady na sekretariát města a uvidíme, třeba vydáme nějaký podobný
pamflet obráceně, my se pod to samozřejmě podepíšeme
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pí Praženková – já bych ještě chtěla podotknout, že ty noviny urazily a ponížily spousty
slušných lidí v Jiříkově, to když si přečte nějaký sedmdesátiletý člověk, který nemá problémy
s úřadem a vedením města, ale je to pravidelný volič, tohle když si přečte, tak si řekne
panebože tam je to jeden gauner větší jak druhý, jak se jedná o zastupitelstvo, tak i o
zaměstnance úřadu, urážka všem slušným lidem
p. Štětka – já bych chtěl k tomu něco říct, já se musím smát
pí Praženková – tak se smějte
p. Štětka – já bych to rozšířil na další okruh, já jako nepatřím nikam, ale rozesmíváte mě
docela
pí Praženková – to je všechno? Jako já vás rozesmívám?
p. Štětka – ano, já jsem to ani nečetl ten deník
pí Praženková – s takovýmto pamfletem, že jste ze školy, jste tady orodoval asi před rokem,
pokud si vzpomínám
p. Štětka – aha, tak to nevím, já jen řeším ten systém uvažování
p. Hodonský – já bych se přidal k paní Praženkové a panu Fodorovi, z novin vyplývá, že tři
zastupitelstva již nic nedělala, stačí jedna strana či sdružení, které dělá všechno, lidé, kteří
nechodí pravidelně a neznají, jak to na úřadě chodí, tak tady je rozhodující orgán ne starosta
ne rada, ale tohle zastupitelstvo, které když rozhodne, že to nebude, tak to nebude a naopak, a
myslím si, že tito lidé i z minulého zastupitelstva, jsou natolik schopní a znalí věcí, že o věci
rozhodují správně, myslím si, že se v Jiříkově udělalo dost věcí, postavily se chodníky, lidé,
kteří zde dlouho nebyli a vrátí se sem, tak vidí, že se dělá, dělá se pomalu, to chápu, ale
musíme přihlížet k tomu, že dotace a peníze pro Jiříkov shora netečou, peníze se musí
s rozvahou rozdělovat, tohle i předchozí zastupitelstvo ví, kam je investovat, viz kanalizace,
trvalo dvě tři zastupitelstva, než jsme mohli pokračovat, a že kanalizace stojí hodně peněz,
které pan starosta shání všude
Na zasedání zastupitelstva se dostavil Mgr. Josef Pokorák v 16,30 hodin.
p. Hodonský - a toto se mi nelíbí, četl jsem to třikrát, abych tomu porozuměl, nelíbí se mi to,
strana udělá všechno, tak rozpustíme zastupitelstvo, radu, bude vládnout pan starosta a
ušetřené peníze dáme do něčeho rozumného a hotovo, ale na tom to nestojí, lidé dostali od
voličů víc hlasů a ti jsou v zastupitelstvu, Jiříkováci si je zvolili, zvolili si starostu,
zastupitelstvo, radu, tak co teď všechno na starostu? Ten za to kriste pane nemůže, ten má
tady pod sebou ancábl, který za to zodpovídá, to je potřeba si uvědomit ten systém práce na
úřadech a není pravda, že za vše může starosta, chtěl bych se zeptat toho sdružení, jak tady
píšou ohledně toho, co všechno udělají, kde na to vezmou peníze? pan starosta může říct, co
vše stojí peněz, to jsou miliardy, které jen tak nepřitečou, přitečou sotva miliony, dodělá se
náměstí, kanalizace, spousty jiných věcí, musíme být vytrvalí až ty peníze přijdou a poté
realizovat, jinak to nejde a nejde to nejen v Jiříkově, ale i v jiných městech, vaše sliby jsou
nereálné, vím, že jste udělali dva retro prvomájové průvody a zřídili muzeum, za ty průvody
vám děkuju, jiný to neudělal, v zastupitelstvu se jedná o kolektiv a ne o strany, aby se
rozumně dohodli, co udělat, jestli člověk zvedne ruku nebo je na něm, zda ji zvedá pro dobrou
věc či špatnou, zastupitelstvo ví, kam peníze vložit, co jsem v Jiříkově nemůžeme říct, že se
nic neudělalo, že to je horší, naopak, vím, že vás trápí vyhořelé budovy, ale ty jsou něčí, ne
města, chce to trochu přemýšlet, než vypustím takovéto noviny do světa
p. Matuška – když pan Hodonský začal o vyhořelých domech, tak se musím obrátit na tu
stranu, která použila naše obrázky hasičů, prosím vás, vy tam píše a mě to celkem uráží,
neboť jako hasiči děláme dost a jsme jen dobrovolní hasiči a nemůžeme se rozkrájet, to nejde,
ty domy, které tam fotíte do těch novin, jsou soukromé domy, my do nich nesmíme vstoupit,
nemáme oprávnění tam dělat prevenci, jak se o to opíráte, uvádíte zákony, které neexistují,
podívejte se do zákonů, které jsou a pak teprve mluvte o hasičině, ty domy, které má město, se
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prohlížejí pravidelně, s panem Stredákem konzultujeme městské domy a zatím v žádném,
zaplať pán, bůh nehořelo, neopírejte se o nás hasiče, děláme opravdu dost
p. Otradovský – chtěl jsem dát pár poupravení k vašim článkům, povznáším se nad vaše
články, nejdou brát vážně, ale jde o to, co se týká prevence, jak říká pan Matuška, jde o to, že
každý za svůj oheň je zodpovědný sám, to vychází ze zákona, každý je zodpovědný za to, co
dělá, nemůžete chtít po hasiči, aby prováděl prevenci, další věc, kterou jste tam uvedli a
mylně, pan starosta Maják není starostou hasičů, starostou hasičů jsem já, pan Otradovský, to
je pro vás také takové info a co se týká vašich článků, už nemá smysl o tom debatovat, je to
váš styl předvolebního boje, jaký pohled jste si zvolili, jak se na vás budou dívat, jak
pracujete, uvidíte sami, mám dotaz na pana Saba ohledně rekonstrukce rybníku Ostrovák,
máme na sebe smůlu, že jsme se nepotkali, co se týká moje a vaší práce, mám dotaz co se
týká náhonu do rybníka, bude se na něm provádět nějaká rekonstrukce? Pokud ano, bude se
provádět odbahnění a zpevnění, jde o to, že teď je tam metr, metr a půl bahna, a pokud se
udělá rekonstrukce rybníka a pozapomene se na ten náhon, tak je to beze smyslu, neboť to
bahno, které je v cestě od Kočičáku, by bylo zpátky a ta investice by byla zbytečná –
odpověděl pan Sabo - samozřejmě se počítá, že se opraví a vyčistí dno a v některých částech
se opraví i břehy, nyní došlo ke spadnutí břehu u Mikešů, tam to bylo tím, že začali čistit dno
náhonu, ale šli s bahnem níž než byla kamenná podezdívka, kterou udělali sami bez
jakéhokoliv základu, zapršelo a vše se sesulo, firma to opravila na svoje náklady a bude to
vymáhat z pojišťovny, kde je pojištěná, neboť Mikešům způsobila škodu, i když, kdyby byl
základ udělán, jak má být, ke škodě by nedošlo, ale náhon se čistit bude
p. Antoš – před rokem a půl jsem se ptal, jak se počítá s dobudováním přípojek od občanů na
kanalizaci, která je hotová, protože v moci úřadu je, aby si přípojky udělali a napojili se, vím,
jak byla loni povodeň, tak splašky ze starých kanalizací plavaly po silnicích a po loukách a
nebylo to nic příjemného, rád bych věděl, co pro to město udělá a dál bych měl připomínku, u
kostela je to upravené, ale nedělá dobrotu umístění kontejnerů na odpady, okolo je to hrozné,
jak podklad, tak kontejnery, potom u bývalé celnice na Aloisově jsou polorozpadlé buňky a
chata, co by se s tím dalo dělat? – odpověděl pan Sabo – splaškovou kanalizaci u občanů jsme
řešili, nechali jsme si od SČVK říct, kdo je napojený, to má paní Lacheová zmapované, říkáte,
že je máme přinutit, řekněte jak, když mi řeknou, že nemají finanční prostředky? byl bych rád,
kdyby to šlo touto cestou, proto se ta kanalizace dělala a máme také problémy, že se nám
občas nějaké splašky dostanou do dešťové kanalizace, což řešíme formou čištění se SČVK,
protože dešťová kanalizace je v našem majetku a není v dobrém stavu a my nemáme tolik
peněz, abychom dokázali vše opravit najednou, řešíme to postupně dle hlášených problémů
s panem Stredákem a panem Mládkem z SČVK, ale nedokážu lidi donutit, aby se napojili na
splaškovou kanalizaci, která je pro ně udělaná, na toto těžko hledat odpověď a ty buňky
prověříme, vím, že jsou vietnamců v soukromém majetku, není to majetek města, budeme to
muset řešit přes stavební úřad, zda-li jsou v havarijním stavu, upozorníme na ně, ale máme
tady plno jiných staveb v Jiříkově, u kterých stavební úřad to může nařídit, ale nemá jak to
zprovodit ze světa, viz vyhořelé stavby Rudý dům a Beseda, nedá se s tím moc dělat,
nedokážou donutit a kdyby to dovedli do finální fáze, že by město Rumburk to mělo zaplatit,
tak rada města řekne, že financovat cizí obce nebude, takže to zase musíme řešit my, jednáme
s vlastníky, ale když s námi jednat nechtějí, těžko se s nimi domluvíme, jiná spolupráce bude
v rámci vyhořelého Rudého domu, tam jsme je našimi urgencemi donutili, že nám budovu
bezúplatně převedou, s tím, že to město zbourá a získá pozemek, který má 2000 m2, na čemž
město ještě vydělá a odpad u kostela se podíváme, máme tam kontejnery kvůli lidem a mám za
to, že když je nepořádek, tak se to vždy uklidilo, prověříme tedy
p. Antoš – jak nemůžete donutit prosím vás? vždyť vlastně ti lidi, co to nevypouštějí do
kanalizace, tak ničí životní prostředí, protože to pouštějí nevím kam, buď do staré kanalizace,
čímž znečišťují podzemní vody, je paragraf ze zákona č. 274/2001, kde je uvedeno, že se lidi
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mohou donutit, a u těch kontejnerů je prázdný dům a parcela patří městu a chtělo by to
posekat, stačilo by udělat zpevněnou plochu
p. Bajan – já jen maličkost na pana Saba, tam se projíždí denně hodně přes Filipov do
Rumburku kolem těch bud, přeci se musí vědět, čí jsou
p. Sabo - tuto připomínku jsem slyšel a prověřím, ale náš majetek to není a říkal jsem vám ten
postup
p. Bajan – dám vám poslední otázku, vy jste tady institut, městský úřad, a vy mi teď
neodpovíte, čí to je a takových věcí se tu válí mnoho, tím to je, tam projíždí denně stovky lidí,
možná tisíce, jak z Jiříkova, tak z Německa a nikdo neví, čí to je
p. Sabo – pane Bajan, v Jiříkově je xx nemovitostí a pan Sabo neví, komu ty nemovitosti
patří, když mi řeknete, kde to je, podívám se do výpisu a zjistím, komu to patří, teď vám
nedokážu říct, nezlobte se na mě
p. Hodonský – já bych měl ještě připomínku, že mám pocit, že to patří paní Vachtové, chtěl
jsem se zeptat ještě na jednu věc ohledně odpadů, do kontejnerů co máme u paneláků, se
skladují kartony z prodejny, ať už je to od Šamšů či z lékárny, máme to věčně plné, posilte
tedy kontejner na papír – odpověděl pan starosta – prověříme
pí Lachmanová – nemají to živnostníci jinak, jak mluvila paní Stožická, proč to nevozí do
sběrny? Už se to tu projednávalo
pí Stožická – kartony musím svázat a odvážet do sběrny, se kterou mám udělanou smlouvu
p. starosta – již jsme projednávali a jsou prováděny kontroly
p. Otradovský – chci se zeptat pro ulici Františkova, nemáme tříděný odpad, šlo by zařídit?
vybrat vhodné místo, protože my zezadu nemáme kam odvážet blíž tříděný odpad, není
problém třídit, ale svážet to třeba sem k panelákům, je pravda, že když jezdí jednou za 14 dní
je pro domácnost málo, a ještě dotaz co se týká Bytexu, my jako hasiči jsme tam několikrát
zasahovali ohledně úniku latexu, vím, že tam byli ze životního prostředí z Rumburku, zajímá
mě, co se pro to udělalo, aby se to nestávalo, abychom nemuseli vstávat o půlnoci kvůli
někomu, že něco zanedbává, byli jsme tam často, takže mě zajímá, co se udělalo za kroky,
aby se to nestávalo, vy, jako úřad, máte šanci kontrolovat, co skladují apod. nebo pověřit
životní prostředí, my když jsme tam přijeli, tak oni o těch látkách neměli ani bezpečnostní
karty, nevěděli, proč tam jedeme, jaká jsou tedy opatření? – odpověděl pan starosta –
prověříme a odpovíme vám jako sboru
p. Matička – prosím vás pane starosto, vy jste mluvil o výpovědi firmy Elstav ohledně
renovace školy, neplynou z toho pro město nějaké sankce, finanční postihy? – odpověděl pan
starosta – říkal jsem, že to řešíme s právníky, protože pro město z toho neplynou žádné
pravděpodobné sankce, nedokážu tedy tvrdit, ale řeknu, že firma Elstav měla 31. 08. mít
hotovou školu, vyměněná okna, zatepleno, v září, pokud bude platná smlouva, má firma Elstav
smluvní pokutu 10.000,- Kč za každá den prodlení
p. Matička - zaslechl jsem něco o evropských dotacích – odpověděl pan starosta - byl jsem na
státním fondu životního prostředí na jednání minulý čtvrtek a bylo nám řečeno, že pokud
firma neplní, do čeho se přihlásila, tak o žádné peníze nepřijdeme
p. Kužel – měl bych dotaz k městské policii, zda se dá dohledat, co dělá a kde byla, jedná se
mi o to, že jsem si již několikrát všiml, že pan Lache sedí na soukromém pozemku hodinu,
hodinu a půl služebním autem, proto se chci zeptat, zda je to dohledatelné, nosil jsem
uniformu a můj nadřízený po týdnu čtrnácti dnech mi řekl, že jsem byl tam a tam, a já jsem
byl posledně v autoservisu a pan Lache tam seděl a vykuřoval si hodinu, hodinu a půl, tak se
ptám, proč nesedí u kostela, na náměstí, co dělá v soukromém autoservisu? – odpověděl pan
místostarosta – na toto odpovím rád, zejména, když se to týká pana Lache, vy víte a i v tomto
plátku píšete, víte, že jsem pana Lache dvakrát odvolával, na zastupitelstvu to neprošlo,
s panem Lache jsou problémy, vy o tom víte, divím se tomu, že sdružení si ho dalo na
kandidátku, je vidět, že tam dáváte lidi na svém místě, připravuji odvolání pana Lache v září,
nestihl jsem to, neboť jsem řešil jeho další závažné pochybení, kdy jedno z nich hraničí
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s trestným činem, pan Lache jako ostatní strážníci, má daný plán, podle kterého se musí řídit,
mám ho i já doma i starosta ho má k dispozici a já si je jezdím kontrolovat, pokud čtete
Jiříkovské noviny, tak se můžete dočíst o činnosti, takto seznamuji každý čtvrt rok o činnosti
radu, nemám problém se dvěma strážníky, tak jak konstatoval velitel PČR Rumburk díky
personálnímu opatření si Jiříkov vede dobře, podařilo se nám tady plno dobrých věcí,
k vašemu dotazu, mám konkrétní hodinový přehled kde jsou, máte pravdu, že pan Lache má
stále nedostatky, byl řešen písemným napomenutím, letos v únoru, jelikož si nevzal žádné
poučení, dostal odebrání osobního ohodnocení, měl jsem pana Lache ve čtvrtek s panem
tajemníkem na jednání, kde jsem mu vytknul další věci a budeme to řešit, jak jsem řekl, věřím,
že ho osvítí bůh a sám odstoupí, pokud ne, budu ho odvolávat
p. Kužel – slyším občany a u kostela jsou problémy a ta představa, kdy já jedu vyměnit
pneumatiky a sedí tam pan Lache v modrém autě, protože městská policie měla rozbité auto,
vykuřuje si tam na soukromém pozemku v uniformě v pracovní době, tak mi blesklo hlavou,
že jsem pana Lache nikdy u kostela neviděl, projede a tady sedí, slyším tady, že kontejner je
problém, no kdyby tam ten strážník občas prošel a neseděl na soukromém pozemku, možná
by ty problémy nebyly, proto se na to ptám a všiml jsem si toho u něj několikrát, to není první
případ, ozval jsem se až tehdy, když to můžu doložit, za svým tvrzením si stojím – odpověděl
pan místostarosta – víte sám, i pan Fodor posledně upozornil
p. Fodor – jedu z Filipova a jak se odbočí u vyhořelého domu u zastávky, zaparkované auto a
on si dává dvacet, nemám telefon, protože jsem důchodce a nepotřebuji mít foťák, ale je to
škoda, jsem jel do Filipova k chovatelům do boudy kolem čtvrté hodiny a jedu zpět v půl
sedmé a on tam leží, chrápe v autě a to není také poprvé, pak se diví, že ho lidi nemůžou ani
cítit
p. Kužel - jestli ještě můžu k tomu, ještě se zeptám, jak jste tady řekli, tak kandiduje, je na
kandidátní listině strany, která chce v Jiříkově 9 – 10 strážníků, no teda klobouk před vámi
dolů, takovéto strážníky, kteří budou spát na soukromém pozemku, budu mít raději čtyři
strážníky, kteří pro lidi tady něco udělají, já jsem uniformu nosil 13 let a tohle, co jsem viděl,
za to by mě okamžitě na hodinu propustili
p. Bajan – já jen maličkost prosí vás, chraň bůh, že bych se zastával pana Lache, má to za pár,
chtěl bych jenom připomenout panu Fodorovi, už ho nechte dožít nebo ho přeložte,
nevyhazujte ho, nepropouštějte ho
pan starosta – doplním pana místostarostu, nejedná se o propuštění, ale zbavení funkce
velitele městské policie
pí Hegnerová – já si myslím, že když, jak říká pan Horák, tam jsou takový průšvihy, co tam
dělá, tak je to i na propuštění
pan starosta – to se musí vše prověřit a prošetřit
pí Hegnerová – protože to sdružení se opírá o pana Horáka, že syn je strážník, ale je to jeden
z nejlepších strážníků! kdykoliv se u kostela vyskytly problémy, zasáhl, pan Lache naopak
nepomohl a když jsem mu řekla, co se tam děje, tam mi odpověděl, ať se tam nekoukám a
chodím jinudy
p. Otradovský – chci říct, že práce není sociálka pane Bajan, ale tak to vnímám já, ale já aby
to na policii nevyznělo špatně, já jsem měl nějaké problémy a zavolal jsem policii a během
dvou minut přijela k domu a pomohla mi s mým problémem, k panu Lache jsem řekl dost, ale
to už jsme řešili
pí Dynterová – já si dovolím jen krátce, vy tady řešíte prohřešky až potencionální trestné činy
pana Lache, kterého já ani neznám notabene a nemohu podotknout, že tolerování trestného
činu panem ředitelem Mgr. Obergruberem prostě vás nechává úplně chladným, již
odsouzeným trestným činem, to je jako pro mě naprosto skandálním
p. starosta – já nevím paní Dynterová, nemám tuto informaci, nezlobte se, vy jste ho řešili na
přestupkové komisi a přestupková komise mi nesděluje, to co je, je to samostatný zvláštní
orgán města, který to řeší ve své kompetenci, ne se mnou
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pí Dynterová – je to trestný čin pane starosto
p. starosta – ale co je trestný čin?
p. Štětka – vaše rozhodnutí bylo nesprávné
p. starosta – moje?
p. Štětka – vaše rozhodnutí, já neříkám vaše jako osoby, osob, jež jsou tam napsaný, bylo
nesprávné, to znamená trestní komise a bylo to posouzeno jako trestný čin soudem
p. starosta – v pořádku, ale já nemám pane Štětka žádnou odezvu
p. Štětka – to není můj problém, já bych chtěl ještě jednou vyvádění, říkáte dvě minuty,
chválím jiříkovské policisty, já bych chtěl říct, i když máte doma člověka, který vám vykrade
barák, vy ho máte doma na zemi, když vás nestihl včas zabít, tak státní policie jezdí
k případům tři čtvrtě hodiny, upozorňuji do Filipova, a ještě mají tu drzost, že si tam napíšou,
že přijeli za deset minut, děkuji, státní zástupce jim to bere
p. Fodor - ještě maličkost, jsem důchodce, máme tady klub důchodců, sice tam nechodím, ale
když chodím na zasedání, mám se zeptat, když si chci dát v klubu malou griotku např., tak to
nejde, proč, kdo to zakázal? Je tam ale praxe, že když tam budu chodit, dám si tam láhev
rumu a napíšu na ni Fodor a budu chtít frťana, tam mi ho nalijí, to tam odtud chodí opilí? –
odpověděl pan Šmíd – vzhledem k tomu, že vstoupil v platnost zákon o registraci alkoholu po
těch nešťastných a tragických událostech z minulých let, tak aby tam mohl být naléván
alkohol, který by byl v restauračním režimu, tak by musel být klub veden jako restaurační
provozovna, to znamená na IČO, živnostenský list či živnostenské povolení, to by nešlo, město
by se stalo plátcem DPH zaprvé a za druhé musel by tam být někdo v zaměstnaneckém
poměru s příslušnou kvalifikací v pohostinských službách, jediná šance, jak se do režimu
registrovaného alkoholu vejít a udržet občerstvení, které tam je, že nesmí být tok peněz, což
znamená, že se tam neplatí a pokud si někdo přinese svoji láhev, může si ji označit a z té jeho
láhve, která má víc jak 17 % alkoholu, mu bude nalito
p. Pokorák – omlouvám se, že jsem přišel pozdě na zasedání, byl jsem v rumburském muzeu a
tím pádem předesílám, o čem chci chviličku mluvit, protože tady zodpovídám v rámci
Letopisecké komise jako její předseda za vydávání propagačních materiálků a materiálů o
našem městě a chci se vrátit k rozhovoru s panem Matičkou, který ho asi dělal sám se sebou,
ale nevím, ale chtěl bych říci jenom jednu věc, že pan Matička byl součástí Letopisecké
komise, poté z ní odešel z pracovních důvodů, protože nebyl přítomen na sezeních, poté když
se začalo pracovat na knize, tak jsem ho oslovil, aby začal s námi spolupracovat, opět se
vyjádřil, že je pracovně vytížen, v současné době pracuje Letopisecká komise na dalším
projektu, já osobně dělám na brožuře, která se týká spolků a věcí, které se týkají kultury tady,
vyzval jsem pana Matičku, zda by mi nenapsal a vlastně propagoval své vlastní muzeum do
připravované brožury, odpověď jsem dostal, že nemá čas, prvně jsem ho oslovoval, aby
napsal něco o spolku, který teď kandiduje nebo má politickou stranu, ale to jsem dříve
nevěděl, rovněž nemá čas a psal to za něj někdo jiný, po několika požadavcích, to jenom ta
věc, kterou chci uvést na pravou míru, že to tak prostě není a že si za tím co říkám stojím,
děkuji
4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemků a nemovitosti
Zastupitelstvo města projednalo doručenou žádost na odkup pozemku a stavby z majetku
Města Jiříkova a poté přijalo toto usnesení:
Usnesení č. 516/2014
1. ZM projednalo žádost na odkup pozemků a stavby bez č.p. ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 95/1
(zahrada), st.p.č.1621 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavby na st.p.č.1621 bez č.p. vše
v katastrálním území Jiříkov.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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b) záměry prodeje pozemků
Zastupitelé projednali záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města a přijali usnesení:
Usnesení č. 517/2014
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) st.p.č. 469 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 158 m2, p.p.č. 4455 (zahrada) o výměře
18 m2 a p.p.č. 4456 (zahrada) o výměře 935 m2 vše v k. ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady,
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) p.p.č. 5211/4 (trvalý travní porost) o výměře 135 m2, p.p.č. 5212 (trvalý travní porost) o
výměře 32 m2, p.p.č. 5213 (ostatní plocha) o výměře 317 m2, p.p.č. 5214/1 (ostatní plocha) o
výměře 153 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady,
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2
c) části p.p.č. 6038/2 (ostatní plocha) o výměře 57 m a části p.p.č. 6038/2 (ostatní plocha) o
výměře 78 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj.
120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) narovnání majetkových vztahů po dokončení stavby „Autobusový záliv - Jiříkov“
Zastupitelstvo města projednalo záměr darování pozemků z vlastnictví Města Jiříkova do
vlastnictví Ústeckého kraje. Následně přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 518/2014
1. ZM projednalo záměr darování pozemků.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr darovat pozemky a to části p.p.č. 431 díl „b“ (ostatní plocha)
o výměře 34 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1228-442/2010, části p.p.č. 448 díl „d“ (ostatní
plocha) o výměře 28 m2 v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1228-442/2010 z vlastnictví Města Jiříkov,
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01
Ústí nad Labem. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 v k. ú.
Jiříkov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) narovnání majetkových vztahů po dokončení stavby „Jiříkov – chodník podél ulic
Filipovská a Březinova“
Zastupitelé projednali přijetí pozemků z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví Města
Jiříkova a přijali k věci usnesení:
Usnesení č. 519/2014
1. ZM projednalo přijmutí daru pozemků.
2. ZM schvaluje přijmutí daru pozemků a to části p.p.č. 6517/2 díl „p+y“ (ostatní plocha) o
výměře 198 m2, části p.p.č. 6517/2 (nově vzniklou p.p.č. 6517/15 – ostatní plocha) o výměře
25 m2 vše v k. ú. Jiříkov dle GOP č. 1385-9/2014 z vlastnictví Ústeckého kraje, Velká
Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem do vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov. Pozemky jsou zapsány na LV č. 748 v k. ú. Jiříkov, u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) narovnání majetkových vztahů po dokončení stavby „Jiříkov – chodník podél ulic
Filipovská a Březinova“
Zastupitelstvo města projednalo darování pozemků Města Jiříkova do vlastnictví Ústeckého
kraje a přijalo usnesení:
Usnesení č. 520/2014
1. ZM projednalo darování pozemků.
2. ZM schvaluje darování pozemků a to části p.p.č. 501/2 (zahrada) o výměře 11 m 2, části
st.p.č. 673 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 21 m2, části st.p.č. 672 (zastavěná plocha a
nádvoří) o výměře 36 m2, části p.p.č. 500/1 (zahrada) o výměře 1 m2 a části p.p.č. 498/1
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(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. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 v k. ú.
Jiříkov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) narovnání majetkových vztahů po dokončení stavby „Autobusový záliv – Filipov“
Zastupitelé projednali odkup níže uvedených pozemků a přijali toto usnesení:
Usnesení č. 521/2014
1. ZM projednalo odkup pozemků.
2. ZM rozhodlo odkoupit pozemky a to části p.p.č. 5186/1 (zahrada) o výměře 9 m2 a části
p.p.č. 5186/1 (zahrada) o výměře 5 m2 vše v k. ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 224-141/2013
z vlastnictví Biskupství litoměřického, Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice za cenu
120,-Kč/m2, tj. celkem 1.680,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
g) přijmutí daru – objektu „Rudý dům“
Zastupitelstvo města Jiříkov projednalo přijetí daru p. č. 224 – bývalý Rudý dům, a to
bezplatně do majetku města. Po projednání této záležitosti přijalo usnesení:
Usnesení č. 522/2014
1. ZM projednalo přijmutí daru a to budovy č. p. 224 v části obce Starý Jiříkov, na
st.p.č.1028/2 a st.p.č.1028/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2011 m2 v k. ú. Jiříkov ve
vlastnictví firmy GEOENERGY INVEST-CZ, s.r.o., Korunní 860/20, 120 00 Praha –
Vinohrady.
2. ZM schvaluje přijmutí daru a to budovu č. p. 224 v části obce Starý Jiříkov, na
st.p.č.1028/2 a st.p.č.1028/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2011 m2 v k. ú. Jiříkov ve
vlastnictví firmy GEOENERGY INVEST-CZ, s.r.o., Korunní 860/20, 120 00 Praha –
Vinohrady.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
h) odkup pozemků
Zastupitelé projednali odkup pozemků ve vlastnictví pana Rolanda Manfreda Krebse a přijali
usnesení:
Usnesení č. 523/2014
1. ZM projednalo odkup pozemků ve vlastnictví pana R. M. K., Deggendorf.
2. ZM rozhodlo neodkoupit p.p.č. 588/1 (zahrada) o výměře 4256 m2 v k. ú. Jiříkov
z vlastnictví pana R. M. K., Deggendorf za cenu 532.000,-Kč.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
i) prodloužení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008
Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě o budoucí
smlouvě č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N. panem
J. J., kdy po jeho projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 524/2014
1. ZM projednalo předložený návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č. 008/2008 ze dne 28. 04. 2008 uzavíraný mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a
panem J. J., Jiříkov a to na část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2
a st.p.č. 2040 o výměře 45 m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31.
12. 2015.
2. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 008/2008 ze
dne 28. 04. 2008 mezi Městem Jiříkov a paní L. N., Rumburk a panem J. J., Jiříkov a to na
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část p.p.č. 616/2 o výměře 1441 m2, st.p.č. 2039 o výměře 150 m2 a st.p.č. 2040 o výměře 45
m2 vše v k. ú. Jiříkov, kterým dojde k prodloužení smlouvy do 31. 12. 2015.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
j) záměr prodeje pozemků a dalších nemovitostí v rámci dokončené stavby „Jiříkov – Filipov
– kanalizace a ČOV“
Zastupitelé projednali záměr prodeje pozemků a dalších nemovitostí v rámci dokončené
stavby „Jiříkov – Filipov – kanalizace a ČOV“ ve vlastnictví Města Jiříkova a poté přijali
následující usnesení:
Usnesení č. 525/2014
1. ZM projednalo záměr prodeje pozemků a dalších nemovitostí v rámci dokončené stavby
„Jiříkov – Filipov – kanalizace a ČOV“ ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků a dalších nemovitostí v rámci dokončené
stavby „Jiříkov – Filipov – kanalizace a ČOV“ ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) st.p.č. 1369 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 33 m2, p.p.č. 5284/1 (ostatní plocha) o
výměře 862 m2 a p.p.č. 5284/2 (ostatní plocha) o výměře 168 m2 vše v k. ú. Filipov u
Jiříkova,
b) nemovitosti v rámci dokončené stavby „Jiříkov – Filipov – kanalizace a ČOV“, tj.
kanalizace v délce 5293 m, stavby ČOV, včetně oplocení, studny užitkové vody a
vodovodního rozvodu, odtokového potrubí z ČOV o celkové délce 50 m a přípojky NN o
celkové délce 29,2 m,
na základě uzavřené Smlouvy o spolufinancování se Severočeskou vodárenskou společností,
a.s. Teplice ze dne 25. 11. 1998, dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2005 a dodatku č. 2 ze dne
23. 12. 2011 do vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
k) záměr prodeje pozemků a dalších nemovitostí v rámci dokončené stavby „Jiříkov – ČOV a
kanalizace (první stavba)“
Zastupitelstvo projednalo zveřejnění záměru prodeje pozemků a dalších nemovitostí v rámci
dokončené stavby „Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba)“ ve vlastnictví Města Jiříkova a
přijalo k věci usnesení:
Usnesení č. 526/2014
1. ZM projednalo záměr prodeje pozemků a dalších nemovitostí v rámci dokončené stavby
„Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba)“ ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků a dalších nemovitostí v rámci dokončené
stavby „Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba)“ ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) st.p.č. 2047 (zpevněná plocha a nádvoří) o výměře 387 m2 a p.p.č. 1056/6 (ostatní plocha)
o výměře 1 270 m2 vše v k. ú. Jiříkov,
b) nemovitostí v rámci dokončené stavby „Jiříkov – ČOV a kanalizace (první stavba)“, tj.
kanalizace o celkové délce 3.601,58 m, ČOV, vodovodní přípojky o celkové délce 1.714,5 m,
odtokového potrubí a odlehčovacího potrubí o celkové délce 62,2 m a dešťové kanalizace
v areálu ČOV o celkové délce 8,91 m,
na základě uzavřené Smlouvy o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne
30. 04. 2004, dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2005 a dodatku č. 2 ze dne 23. 12. 2011 ke Smlouvě
o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy do vlastnictví Severočeské vodárenské
společnosti a.s. Teplice.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel

4. Usnesení z 34. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí usnesení ze zasedání Finančního výboru a přijali usnesení:
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Usnesení č. 527/2014
ZM bere na vědomí usnesení z 34. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 20. 08. 2014.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
6. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2014 a mezitímní účetní uzávěrka za
II. Q. 2014
Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen
2014 a přijalo usnesení:
Usnesení č. 528/2014
1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2014:
a) příjmy ve výši 28.281.526,45 Kč, výdaje ve výši 28.634.518,64 Kč, saldo příjmů a výdajů
ve výši – 352.992,19 Kč,
b) výnosy ve výši 29.959.786,49 Kč, náklady ve výši 20.646.017,02 Kč, výsledek
hospodaření před zdaněním 9.313.769,47 Kč.
2. ZM projednalo mezitímní účetní uzávěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2014, tzn. výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, a rozhodlo mezitímní účetní uzávěrku za období
6/2014 schválit.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) zpráva o výsledku kontroly žádosti o dotaci z FSEU
Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o výsledku kontroly žádosti o dotaci z FSEU a po
projednání této zprávy přijali usnesení:
Usnesení č. 529/2014
ZM projednalo a bere na vědomí Zprávu o výsledku kontroly žádosti o dotaci z FSEU, kde
žádost o proplacení prokázaných uhrazených výdajů uvedených v „Soupisu oprávněných
výdajů navržených k financování z Fondu solidarity EU“ v celkové výši 296.369,30 Kč byla
akceptována bez výhrad. Jedná se o výdaje spojené s povodní v červnu 2013.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) poskytnutí provozního příspěvku
Zastupitelstvo města Jiříkov vzali na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov
„Srdce v dlaních“ sociální služby Jiříkov o poskytnutí neinvestičního příspěvku na pokrytí
úhrady vystoupení Petry Černocké v rámci oslav dne 30. 05. 2014 a následně po jejím
projednání přijali toto usnesení:
Usnesení č. 530/2014
ZM bere na vědomí žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“
sociální služby Jiříkov o poskytnutí neinvestičního příspěvku na pokrytí úhrady vystoupení
Petry Černocké v rámci oslav dne 30. 05. 2014 příspěvkové organizace Domov „Srdce
v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. ZM rozhodlo poskytnout neinvestiční příspěvek na rok
2014 ve výši 20.000,-Kč příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby
Jiříkov na pokrytí úhrady vystoupení Petry Černocké a tuto částku poskytnout příspěvkové
organizaci do 05. 09. 2014.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel
d) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Zastupitelé vzali na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti
přijatou v období od 01. 04. 2014 do 30. 06. 2014, kdy po projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 531/2014
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 663.497,-Kč přijatou v období od 01. 04. 2014 do 30. 06. 2014 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
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e) rozpočtové opatření č. 13/2014 Města Jiříkova
Zastupitelstvo města projednalo rozpočtové opatření č. 13/2014 Města Jiříkova a přijalo
usnesení:
Usnesení č. 532/2014
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 13/2014 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 13/2014 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) rozbor příjmů a výdajů za období 2006 - 2013
Zastupitelé vzali na vědomí rozbor příjmů a výdajů za období 2006 až 2013 a poté přijali
usnesení:
Usnesení č. 533/2014
ZM bere na vědomí rozbor příjmů a výdajů za období 2006 až 2013.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
g) přijetí dotace na projekt „Autobusový záliv – Filipovská“
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Oznámení o schválení platby, reg. č.
13/018/41200/125/000944/1 na projekt „Autobusový záliv – Filipovská“ v rámci Realizace
místní rozvojové strategie na základě předložené žádosti o proplacení výdajů a po jeho
projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 534/2014
ZM bere na vědomí Oznámení o schválení platby, reg. č. 13/018/41200/125/000944/1 na
projekt „Autobusový záliv – Filipovská“ v rámci Realizace místní rozvojové strategie na
základě předložené žádosti o proplacení výdajů ve výši 256.500,-Kč a rozhodlo uvedenou
investiční dotaci ve výši 256.500,-Kč přijmout.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
h) smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Zastupitelé projednali níže uvedený návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje a přijali k věci usnesení:
Usnesení č. 535/2014
1. ZM projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje
na projekt ,,Oslavy 100. výročí povýšení Jiříkova na město“, ve výši 50.000,-Kč a tento návrh
bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt
,,Oslavy 100. výročí povýšení Jiříkova na město“, ve výši 50.000,-Kč, uzavíranou mezi
Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmanem
Ústeckého kraje panem Oldřichem Bubeníčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
b) schválit podmínky Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na
projekt ,,Oslavy 100. výročí povýšení Jiříkova na město“, ve výši 50.000,-Kč, uzavírané mezi
Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmanem
Ústeckého kraje panem Oldřichem Bubeníčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
c) přijmout finanční prostředky ve výši 50.000,-Kč na spolufinancování projektu ,,Oslavy
100. výročí povýšení Jiříkova na město“, na základě smlouvy uzavírané mezi Ústeckým
krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený hejtmanem Ústeckého
kraje panem Oldřichem Bubeníčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,
zastoupené starostou města panem Michalem Majákem.
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d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování
projektu ,,Oslavy 100. výročí povýšení Jiříkova na město“, ve výši 50.000,-Kč budou kryty
z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
i) rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 „Oživení turismu v německo
– českém pohraničí“ a poté přijalo níže uvedené usnesení:
Usnesení č. 536/2014
1. ZM projednalo návrh Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 „Oživení turismu v německo – českém
pohraničí“, ve výši 223.843,06 Kč a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo:
a) schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu
realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát
Sasko 2007 – 2013 „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, ve výši 223.843,06 Kč,
uzavírané mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, odborem evropské územní spolupráce,
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zastoupené ředitelem odboru panem RNDr. Jiřím
Horáčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem
Michalem Majákem,
b) schválit podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na
spolufinancování projektu realizovaného v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko 2007 – 2013 „Oživení turismu v německo – českém
pohraničí“, ve výši 223.843,06 Kč, uzavírané mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
odborem evropské územní spolupráce, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zastoupené
ředitelem odboru panem RNDr. Jiřím Horáčkem a Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53
Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem Majákem,
c) přijmout finanční prostředky ve výši 223.843,06 Kč na spolufinancování projektu
„Oživení turismu v německo – českém pohraničí“ na základě rozhodnutí uzavíraného mezi
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, odborem evropské územní spolupráce, Staroměstské
náměstí 6, 110 15 Praha 1, zastoupené ředitelem odboru panem RNDr. Jiřím Horáčkem a
Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupené starostou města panem Michalem
Majákem,
d) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování
projektu „Oživení turismu v německo – českém pohraničí“, ve výši 223.843,06 Kč budou
kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2014 a 2015.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Usnesení z 35. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé vzali na vědomí usnesení z konání 35. zasedání Kontrolního výboru a po jeho
projednání přijali usnesení:
Usnesení č. 537/2014
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 35. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 04. 06. 2014.
2. ZM projednalo a bere na vědomí Zápis z jednání s vedoucím odboru výstavby a
životního prostředí ve věci termínu zahájení prací a problematiky úhrady případných
víceprací nebo změny technologie prací na základě uskutečněných sond ze dne 26. 05. 2014.
3. ZM projednalo a bere na vědomí Zápis z prověření stížnosti Sdružení přátel Jiříkova a
Filipova, o.s. na jednání Rady města Jiříkova, okres Děčín ze dne 26. 05. 2014 – doručené na
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elektronickou podatelnu a 28. 05. 2014 – doručené a podepsané předsedou sdružení na
podatelnu MěÚ Jiříkov.
4. ZM rozhodlo na základě zápisu z prověření stížnosti Sdružení přátel Jiříkova a Filipova,
o.s. na jednání Rady města Jiříkova, okres Děčín ze dne 26. 05. 2014 – doručené na
elektronickou podatelnu a 28. 05. 2014 – doručené a podepsané předsedou sdružení na
podatelnu MěÚ Jiříkov a Stanoviska Ministerstva vnitra ke stížnosti na jednání Rady města
Jiříkova, č. j MV–81806–2/ODK-2014 ze dne 27. 06. 2014, že výše uvedená Stížnost na
jednání Rady města Jiříkova, okres Děčín, je nedůvodná.
5. ZM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – vyrozumět Sdružení přátel Jiříkova a
Filipova, o.s., Tylova 1056/4, 407 53 Jiříkov, zastoupené Mgr. Vladimírem Matičkou,
předsedou sdružení v souladu s výše uvedeným usnesením.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
8. Různé
a) veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí předloženou informaci o posouzení a hodnocení nabídek na
zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí“ a po jejím
projednání přijalo usnesení:
Usnesení č. 538/2014
1. ZM projednalo předloženou informaci o posouzení a hodnocení nabídek na zajištění
stavebních prací na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí“ a tuto zprávu bere na
vědomí.
2. ZM rozhodlo pokračovat v naplánované akci pod názvem „Město Jiříkov – oprava
chodníku na náměstí“, s tím, že v roce 2014 budou čerpány finanční prostředky do výše
2.476.000,-Kč a v roce 2015 do výše 882.000,-Kč.
3. ZM rozhodlo, že na základě vyhodnocení předložených nabídek předložila nejvýhodnější
nabídku na zajištění stavebních prací na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí“
firma SaM silnice a mosty Děčín, a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III, IČ 25042751
s nabídkovou cenou ve výši 3.357.936,05 Kč včetně DPH.
4. ZM ukládá: starostovi města - zaslat uchazečům o veřejnou zakázku „Oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“ v rámci veřejné zakázky na zajištění stavebních
prací na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí“.
5. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou SaM silnice a mosty
Děčín, a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III, IČ 25042751 na zajištění stavebních prací na
akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí“ za cenu 3.357.936,05 Kč včetně DPH a
s úpravou platebních podmínek pro rok 2014 a 2015 dle bodu 2 tohoto usnesení ZM.
6. ZM ukládá: starostovi města - podepsat smlouvu o dílo mezi Městem Jiříkov a firmou
SaM silnice a mosty Děčín, a.s., Oblouková 416, 405 01 Děčín III, IČ 25042751 na zajištění
stavebních prací na akci „Město Jiříkov – oprava chodníku na náměstí“ za cenu
3.357.936,05 Kč včetně DPH.
hlasování = 9 pro, 1 proti, 2 se zdržel
b) plnění úkolů neuvolněného místostarosty za 1. pololetí roku 2014
Zastupitelé vzali na vědomí informaci starosty města o plnění úkolů neuvolněného
místostarosty a následně přijali toto usnesení:
Usnesení č. 539/2014
ZM bere na vědomí informaci starosty města o plnění úkolů neuvolněného místostarosty
podle usnesení č. 31/2010 z 2. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného 14. 12. 2010
za 1. pololetí roku 2014.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) informace o činnosti rady města
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města v oblasti
samostatné působnosti a přijalo usnesení:
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Usnesení č. 540/2014
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 = 10 pro, 0 proti, 2 se zdržel
9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
p. Horák – velice krátce, ale vrátím s asi ke dvou třem bodům z tohoto plátku, já bych se chtěl
zeptat, nejsou tady zástupci, utekli, je tu jen pan Kolompár, chtěl bych vědět, jak tady píšete a
bylo řečeno bankomat atd. a protože mám na starosti městskou policii, tak bych se chtěl zeptat
„slíbili jsme městskou policii v ulicích města“, co jste pro to udělali? Nic…
p. Kolompár – tak jestli si vzpomínáte, tak jsme tady iniciovali některé věci, co se týče
městské policie a tak dále, my můžeme iniciovat něco, my nesedíme místo vás tam, my
můžeme připomínkovat a iniciovat, vy to berete z nějakého jiného úhlu, co jsme měli ve
volebním programu na volebním plakátu, tak to ve skutečnosti je, kdybyste si to pořádně
přečetl, tak by jste pochopil, že my nesedíme v radě a zastupitelstvu, ale jsme tady od toho,
abychom připomínkovali, to co potřebují občani a snad jsme toto dělali ty čtyři roky, nebo ne?
p. Horák – nějaké připomínky jste měli, ale já vám dávám jednoduchou otázku, jak vy jste se
na tom podíleli, že ta městská policie je v ulicích? Protože ta městská policie byla v ulicích,
ještě než vzniklo vaše sdružení, je v ulicích, neboť jsme ji posílili a nechci být jako pan
Matička, že se budu chválit, ale věnuju jí čas, aby byly výsledky
p. Kolompár – to je vaší náplni, to je vaše práce
p. Horák – samozřejmě, je to moje práce, ale ne vaše zásluha, ještě k bodu „radní a
místostarosta zpočátku člen takzvané opozice“ – nikdy jsem nebyl v opozici! Jestli se to
domníváte, je to vaše chyba, „nicméně jeho syn přijat na pozici městského strážníka – střet
zájmů!“, když se přijímal, bylo vyhlášeno klasicky výběrové řízení, byl vybrán můj syn, já u
toho nebyl a vybrán byl z prostého důvodu, že má 17 let praxi u policie nejen tady, ale i ve
výběžku a Praze, má tedy zkušenosti, „místostarosta je přitom pověřen řízení městské policie,
je tedy nadřízeným svého syna“ – další chyba, jeho nadřízený je pan Lache, to je velitel
městské policie, já jsem byl pouze pověřen zastupitelstvem úkolovat, kontrolovat, a ještě
jednu věc mám „již dvakrát se přitom pokusil sesadit současného velitele městské policie“ –
ptáte se proč? nebylo to v žádném případě, aby on dělal velitele, chtěl jsem ho sesadit
z důvodů, které jsem tady opakoval a opakuji znova, z funkce velitele ho budu navrhovat na
zářijovém zasedání a mám tady ještě jednu věc, která mě zarazila, tyto podklady jsou
pravděpodobně od pana Kopeckého, vysvětlím jednoduše, nebudu citovat článek, šlo o to, že
pan Kopecký v ulici, kde je zákaz průjezdu a ta komunikace měří 3,2 m, nechával stát své
auto, zdůvodňoval to, že tam kdokoliv projede, proto jsem nařídil městské policii, aby to
zadokumentovali, pan Kopecký, ani nikdo jiný, u toho nebyl, vyfotili a udělali zápis dle
předpisů, pan Kopecký volal, že se nedostaví, proto to poslali do Rumburku na dopravně
správní odbor, jak to vyřešili, je mi jedno, panu Lache jsem řekl, ať tam zajede, protože pan
Kopecký v dopise panu Homporovi napsal, že je ochoten kdykoliv přistavit vozidlo, aby se to
změřilo, takže je pan Kopecký podle mě Copperfiel, protože jestli má vozovka 3,2 m a dáte
tam vozidlo a má podle něj zase 3,2 m, tak klobouk dolů, je to hloupost, ale on tady píše, že
podle policejních expertů šlo již od počátku o hloupost, přičemž náš člen byl celou dobu
„v právu“ - nebyl v právu!, jestliže má vozovka 3,2 m a je tam vozidlo, tak nemůže mít 3,2 m,
řešili to naši dva strážníci, prvotní informace od pane Lache byla, že to řešil pan Horák,
nebyla pravda a když jsem mluvil s panem Lache, tak jsem mu vytknul, že když něco
podepíše, tak by si to měl zkontrolovat, takže ještě jednou, je mi líto pana Kopeckého, protože
to, co tady píše, je jenom lež, jel jsem si zkontrolovat ulici Brněnskou a Teplickou, neboť
jsme tam dělali nový asfaltový povrch, jedu a vidím, že jeho křoví leze do cesty, nejsem řidič,
§ 19 zákona o pozemních komunikacích toto řeší a je velký problém, aby toto pan Kopecký
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odstranil a jemu se nezdálo ani to, že když jsem na kole, zastavil jsem, z kola jsem neslezl a
udělal jsem si fotku keře, který tu komunikaci o dobrý půl metru zužoval, byl tu do týdne
dopis „pan místostarosta pobíhá okolo mého baráku a zaměřuje geodetické body“, tak to je už
ke smíchu, věřím se pan Kopecký ozve, své emisary tady měl
p. Kolompár – chci se k tomu vrátit, k případu pana Kopeckého, ten řešil dopravní inspektorát
pane Horák, tam to smetli ze stolu a jeho nadřízený orgán říkal, že by si rád popovídal
s Městskou policií Jiříkov, to je vše
p. Hodonský – připomínku ohledně jiříkovských novin, když je otevřete, tak je tam spousty
inzerátů, dva listy událostí, což je dobře, nechci to kritizovat, možná by mohlo být méně fotek
a vešlo by se víc informací, berme v potaz, že spousta lidí nemá internet a vezmou si tyhle
noviny, kdy ze zasedání rady je tady velmi málo, ze zastupitelstva vůbec nic, nemají možnost
se dozvědět o činnosti těchto orgánů
p. starosta – navýšili jsme počet výtisků na 600 kusů, srpnové číslo původně nebylo v plánu,
ale chtěli jsme informovat občany o dění v rámci oslav 100. výročí, zastupitelstvo o
prázdninách nebylo a rada pracovala operativně
p. Pokorák – chtěl bych říct, že pan Hodonský má pravdu, projednávali jsme to několikrát, že
se nám to nelíbí, co se týká novin a po pravdě řečeno, je tam něco z rady, ale nedává to smysl,
jsou to vytažený věci od sebe a to samé se týká i zastupitelstva, souhlasím s tím, že to tady
nevedeme špatně, ale ta informovanost lidí je špatná, mělo by vyznít z novin, co
zastupitelstvo udělalo i rada
pí Danitová – k informovanosti, zjistila jsem, že se na internet dává pozvánka sedm dní před
konáním, spousta lidí na vývěsku nepřijde, nešlo by na toto využít městský rozhlas? Svolání a
uvedení několika bodů projednání, které lidi přilákají k účasti a vyjádření se k tomu, lidé
v dnešní době nechtějí číst
p. Kolompár – já jsem vám toto říkal před rokem nebo rokem a půl, že ta informovanost
občanů je špatná, ohledně policie ohledně funkčnosti města, rok a půl co jsem vám to
připomínal, lidi se ptají, co jsme udělali, to je to, co můžeme připomínkovat
pí Lachmanová – říkali jsme, že by mohla být vývěska na kruhovém objezdu, který se plánuje
p. Kužel – já bych chtěl také k novinám, když vidím pana Kolompára, jestli jsem to dobře
pochopil, jelikož kandidujete za tuto stranu, mě to moc urazilo, proč jste nefotili barák vedle
mě, odpovězte si sám, asi kvůli jménu – příbuzný
p. Kolompár – to ani náhodou
pí Lachmanová – já k té informovanosti, tak ve Filipově mi pan Semerád slíbil, že vývěsku
opraví, jak tam vzniklo Srdce v dlaních, dal ji naproti a je pro nás, můžeme tam dávat
příspěvky se svolením města, říkali jsme, že by tam mohla být pozvánka, a nebylo by vhodné
udělat u každého zálivu takovouto vývěsku? Mnoho lidí jezdí autobusem a čtou si, ve
Filipově mnohé zmizely a je to škoda
p. Dufek – k občanům, znovu si dovoluji vám poděkovat, že jste se zde sešli v takto hojném
počtu, je to poprvé za čtyři roky, co tu bylo tolik lidí, spousty věcí my nevíme nebo se
nedozvíme a je prima, když nám je přijdete říct, spousta věcí se dá řešit pomocí vás, díky vám
a pokračujte v tom
p. starosta – poslední zasedání zastupitelstva bude 23. 09. 2014 od 16,00 hodin
pí Danitová – ráda bych se vrátila k autobusům, jak jsme spolu hovořili, napadlo mě, když jste
mi říkal, že se pokusíte napsat ještě dopisy, jestli by nešlo napsat návrh, když mají problém,
že jezdí málo lidí o víkendu a vypadá to, že nám spoje zruší, jestli by nešel spoj nahradit
malým autobusem, toto už jinde funguje, dát jim vědět, že o to máme zájem, když nepojede
velký autobus draho, mohl by jet malý, nedovedu si prostě představit, že o víkendu odtud
pojede první autobus v půl deváté ráno! Je to pro mě nepředstavitelné…
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10. Závěr
Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 32. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 18,55 hodin.
V Jiříkově dne 2. září 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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