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 3. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 11. ledna 2011
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

========================================================
Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo tyto body programu:
1. Zahájení
2. Dotazy a připomínky občanů
3. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměr prodeje pozemku
b) záměr směny pozemků
c) odkup pozemků
d) smlouva o budoucí směnné smlouvě
4. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
b) převod finančních prostředků do a z fondu rezerv
c) rozpočtové opatření č. 19/2010 Města Jiříkova
5. Různé - diskuze
a) územní plán města Jiříkov
b) odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Jiříkova
6. Závěr
=================================================================
Usnesení č. 32/2011
ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku a to: část p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost)
o výměře 1021m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1233-50/2010 na stavbu rodinného domu za cenu
a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 1,- Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 33/2011
ZM rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků a to: dílů „d“ a „c“ z p.p.č. 5944/1 (ostatní
plocha) o výměře 30m2 a dílu „e“ ze st.p.č. 1022/4 (zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře
7m2 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov za díl „a“ ze st.p.č. 244/1 (zastavěná plocha
a nádvoří ) o výměře 186m2, díl „b“ ze st.p.č. 244/1 (zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře
339m2 a část st.p.č. 244/1 (zastavěná plocha a nádvoří) - nově vzniklou parcelu č. 6620
(ostatní plocha) o výměře 76m2 dle GOP č. 1229-48/2010 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví P.
M. H., 250 01 Brandýs nad Labem.
Usnesení č. 34/2011
ZM rozhodlo odkoupit část st.p.č. 1229 – díl „a“ (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
375m2 a část p.p.č. 795/4 – díl „b“ (ostatní plocha) o výměře 18m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP
č.1234-54/2010 za cenu 1,-Kč/m2, tj. celkem 393,-Kč od firmy EWM HIGHTEC WELDING
s.r.o., IČ: 622 41 001, se sídlem 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, zastoupené jednatelem
Rudolfem Wanschurou. Město zajistí kupní smlouvu a uhradí vklad do Katastru nemovitostí.
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Usnesení č. 35/2011
ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi panem D. T. P., 407 47
Varnsdorf a Městem Jiříkov takto:
D. T. P. směňuje touto smlouvou budovu č.p. 481 v části obce Starý Jiříkov na st. p.č.1155/2,
stavební parcelu č.1155/2 o výměře 1207m2 a pozemkovou parcelu č. 526/2 o výměře 2693m2
vše v obci a katastrálním území Jiříkov se všemi právy a závazky s ní spojenými, jak je sám
užíval nebo byl oprávněn užívat, do výlučného jmění Města Jiříkova za cenu 300.000,-Kč.
Město Jiříkov směňuje část p.p.č. 6012 o výměře cca 400m2 v katastrálním území Jiříkov se
všemi právy a závazky s ní spojenými, jak ji samo užívalo nebo bylo oprávněno užívat, do
výlučného vlastnictví panu D. T. P. za cenu 120,-Kč/m2.
Usnesení č. 36/2011
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 548.672,-Kč přijatou v období od 01.10.2010 do 31.12.2010 a rozhodlo uvedenou dotaci
přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2010.
Usnesení č. 37/2011
ZM na svém 45. zasedání dne 30.09.2010, č. usnesení 526/2010, bod 2, rozhodlo převést
jednorázově finanční prostředky ve výši 1.275.500,-Kč ze základního účtu do fondu rezerv.
Dále ZM na svém 2. zasedání dne 14.12.2010, č. usnesení 18/2010, bod 12, rozhodlo převést
finanční prostředky ve výši 5.000.000,-Kč z fondu rezerv na základní běžný účet v roce 2011.
ZM bere na vědomí rozhodnutí starosty města o převodu dne 30.12.2010 do fondu rezerv jen
ve výši 1.000.000,-Kč, zároveň o převodu dne 03.01.2011 z fondu rezerv na základní běžný
účet rozdíl ve výši 4.724.500,-Kč. Z důvodu sněhové kalamity a s tím spojených vyšších
výdajů na zimní údržbu a zároveň vyšších výdajů na investice v měsíci prosinci 2010
(nedostatek volných finančních prostředků na základním běžném účtu). ZM rozhodlo o výše
uvedených změnách v převodech finančních prostředků do fondu rezerv v roce 2010 a
následně z fondu rezerv v roce 2011.
Usnesení č. 38/2011
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 19/2010 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 19/2010 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
Usnesení č. 39/2011
1. ZM projednalo návrh starosty města Jiříkov na schválení nového určeného zastupitele pro
pořízení nového územního plánu města Jiříkov a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo, že určeným zastupitelem pro pořízení nového územního plánu města Jiříkov
bude pan Petr Wittgruber, 407 53 Jiříkov.
Usnesení č. 40/2011
1. ZM rozhodlo stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 375/2010 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev ze dne 7. prosince 2010, neuvolněnému členu
zastupitelstva odměnu ve výši:
člen zastupitelstva
sl. 13 = 380,- Kč + sl. 14 = 247,- Kč = 627,- Kč
člen rady města
sl. 10 = 1.568,- Kč + sl. 14 = 247,- Kč = 1.815,- Kč
předseda výboru a komise
sl. 11 = 1.235,- Kč + sl. 14 = 247,- Kč = 1.482,- Kč
člen výboru,člen komise
člen zvláštního orgánu
sl. 12 = 1.064,- Kč + sl. 14 = 247,- Kč = 1.311,- Kč
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2. ZM rozhodlo poskytnout podle § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměnu s platností od 01.01.2011 v daný den
výplatního termínu zaměstnanců Města Jiříkov podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. ZM rozhodlo poskytnout podle § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměnu v souběhu za jednotlivé funkce.

Ověřovatelé usnesení:

...........................................
pí Milena Horáková

...........................................
p. Jindřich Jurajda

V Jiříkově 11. ledna 2011
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 3. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 11. ledna 2011
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:

………………………........
paní Milena Horáková

……………………………..
pan Jindřich Jurajda

Zasedání se zúčastnilo 15 členů Zastupitelstva Města Jiříkov
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
bylo přítomno 14 členů ZM – usnášení schopné.
Dále proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli navrženi:
předseda: pan Petr Dufek
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: paní Mgr. Eva Lachmanová hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
člen: pan Bc. Michal Mrázek
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto složení byla návrhová komise schválena. Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle
jednacího řádu ZM, určeni: paní Milena Horáková a pan Jindřich Jurajda, zapisovatelkou byla
určena paní Eva Praženková.
Předložený program zasedání byl hlasováním 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel schválen.
2. Dotazy a připomínky občanů
V 16:15 hodin se dostavila Mgr. Hegnerová
Ještě než byl dán prostor občanům, informoval pan Stredák, vedoucí odboru místního a
bytového hospodářství o vynaložených nákladech na zimní údržbu za období říjen-prosinec
2010. Za toto období byla vyčerpána částka ve výši 670.810,- Kč.
Paní Podzimková – informovala o činnosti Centra pro rodinné aktivity Včelka. Jedná se o
neziskovou organizaci, která sídlí v č.p. 900 (bývalé školící středisko ČS a.s.). Poděkovala za
vstřícnost města, že nebytové prostory, které si z vlastních prostředků zrekonstruovali,
Centrum užívá bezplatně a to na základě výpůjčky, včetně prominutí hrazení služeb. V závěru
pozvala zastupitele k návštěvě Centra a upozornila na webové stránky, kde jsou zveřejněny
plánované akce (www.vcelka.eu)
Pan Bajan – v úvodu poděkoval za úpravu hřbitova před dnem Památky zesnulých,
upozornil na strhávání plakátů z plakátovacích ploch, kdy se k uvedenému
rozpoutala diskuze, do které se zapojili zastupitelé a další občané a to hlavně týkající se
nevylepení plakátu s termíny a časy bohoslužeb v kostele v Jiříkově a Filipově. Dle sdělení
vedoucího odboru vnitřní správy ing. Šmída, bylo doporučeno a také domluveno, zveřejnit
termíny a časy bohoslužeb v Klubu důchodců na náměstí, nikoliv na výlepových plochách.
Plakát na významnou akci, která se bude konat dne 13.01.2011 v Bazilice ve Filipově
v brzkých ranních hodinách, nebyl k výlepu k dispozici. Na dotaz, zda církevní plakát má
jinou váhu než ostatní plakáty, bylo vedoucím odboru vnitřní správy odpovězeno, že všechny
plakáty, pokud nejsou komerčního rázu, mají stejnou váhu a jsou vylepovány. Pokud jsou
plakáty strženy z ploch, není to rozhodně ze strany zaměstnanců města. Mgr. Lachmanová
doporučila, aby proběhlo upozornění v Jiříkovských novinách.
dále se pan Bajan dotázal, zda je zřízen institut čestného občanství a
konkretizoval zesnulého pana Kamenického. Starosta města sdělil, že v minulém volebním
období probíhalo veřejné ocenění občanů, kteří významně reprezentovali město. Nikoli in
memoriam.
Pan Hodonský – měl připomínku k venčení psů, kdy po odtávání sněhu je Jiříkov plný psích
exkrementů. Městská policie by toto měla ohlídat. Na toto téma proběhla diskuze
s doporučením, aby bylo případné zjištění zdokumentováno. Místostarosta města pan Horák
sdělil, že Městská policie dohlíží jak na plakátovací plochy, jízdní řády a směrovky, tak i na
venčení psů. Strážníci mají instrukce, aby majitele psa, který si po svém psu neuklidí,
vyfotografovali a pokutovali. I toto upozornění proběhne v Jiříkovských novinách.
Pan Horák opět apeloval na spolupráci s Krajským úřadem ohledně sněhových zábran od
Zámečku k Vyhlídce. Starosta města sdělil, že bude řešit v Dopravní komisi Ústeckého kraje,
jejíž je členem (01.02.2011).
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v dalším se pan Horák dotázal, zda je možné zjistit, kde je klenba z opravované
zdi v Tylově ulici, upozornil na otevřená okna v č.p. 8 v Tylově ulici a dotázal se na
kanalizaci u objektu č.p. 485 ve Svobodově ulici. K prvnímu a druhému dotazu odpověděl pan
Stredák: část klenby včetně obrubníků je uložena na Drobné provozovně, část byla použita
v nově zbudovaném parčíku u Bílého domu, okna v č.p. 8 budou prověřena. Na kanalizaci u
č.p. 485 odpověděl pan starosta společně s panem Sabo: uvedený objekt je v soukromém
vlastnictví, k hranici soukromého pozemku byla zřízena kanalizační přípojka a některými
obyvateli objektu bylo přislíbeno, že si na vlastní náklady zajistí výkopy až k objektu. Bude
řešeno na jaře letošního roku. Proběhla diskuze na téma hrazení poplatků za odvoz
komunálního odpadu, postihy, exekuce apod.
dále pan Horák pochválil akci konanou dne 27.12.2010 – vystoupení Petra
Kotvalda v kostele Sv. Jiří v Jiříkově a podotknul, že mohli návštěvníci přispět alespoň
symbolickou částkou, kostel z uvedeného vystoupení nemá žádný zisk.
Pan Štětka opět upozornil na to, že mu nebylo odpovězeno na e-mail ohledně kouření na
autobusové zastávce, dodnes žádná náprava. Dle sdělení starosty: v e-mailu nebylo přesně
konkretizováno, v současné době nelze řešit.
Dle pana Hodonského je v Jiříkově čím dál tím více psů, bylo by potřeba provést novou
evidenci a dále upozornil na autobusovou dopravu a údržbu komunikace od Zámečku
k Vyhlídce, kdy v těchto zimních podmínkách není Krajem plně udržováno. Na toto téma
proběhla diskuze, ve které bylo doporučeno, aby bylo písemně jednáno s Krajem o
zabezpečení sjízdnosti. Občany bylo požádáno, aby bylo tlumočeno poděkování firmě, která
zajišťuje zimní údržbu ve městě.
Po cca hodině starosta města tento bod ukončil a bylo přistoupeno k projednávání dalších
bodů:
3. Majetkové záležitosti Města Jiříkova
a) záměr prodeje pozemku
Zastupitelé projednali a rozhodli o zveřejnění záměru prodeje pozemku na stavbu rodinného
domu v Plzeňské ulici, kdy již byl vypracován geometrický plán. Na stavbu domu bude
uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouva. Po projednání přijali
zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 32/2010
ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku a to: část p.p.č. 3909/5 (trvalý travní porost)
o výměře 1021m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1233-50/2010 na stavbu rodinného domu za cenu
a podmínek dle směrnice č. 4/2009 a to 1,- Kč/m2 + náklady.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) záměr směny pozemků
Zastupitelé projednali záměr směny pozemků před Besedou, kdy v majetku města je 37m2 a
v majetku paní P. M. H. 601m2. Město smění pozemky k náměstí, k řeznictví a k č.p. 1090 (tj.
právě uvedených 601m2). Cena směňovaných pozemků činí 120,- Kč/m2 a město uhradí
rozdíl ceny ve výši 67.680,- Kč. Po projednání rozhodli zastupitelé uvedený záměr směny
zveřejnit a přijali usnesení:
Usnesení č. 33/2010
ZM rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků a to: dílů „d“ a „c“ z p.p.č. 5944/1 (ostatní
plocha) o výměře 30m2 a dílu „e“ ze st.p.č. 1022/4 (zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře
7m2 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví Města Jiříkov za díl „a“ ze st.p.č. 244/1 (zastavěná plocha
a nádvoří ) o výměře 186m2, díl „b“ ze st.p.č. 244/1 (zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře
339m2 a část st.p.č. 244/1 (zastavěná plocha a nádvoří) - nově vzniklou parcelu č. 6620
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(ostatní plocha) o výměře 76m2 dle GOP č. 1229-48/2010 vše v k.ú. Jiříkov ve vlastnictví P.
M. H., 250 01 Brandýs nad Labem.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) odkup pozemků
Zastupitelé po projednání rozhodli odkoupit od firmy EWM HIGHTEC WELDING Jiříkov
pozemky o výměře 393m2 za 1,- Kč/m2 v ulici 9. května, které jsou součástí komunikace. Ze
strany města bude zajištěna kupní smlouva a vklad do Katastru nemovitostí. Zastupiteli byxlo
k uvedenému přijato usnesení:
Usnesení č. 34/2010
ZM rozhodlo odkoupit část st.p.č. 1229 – díl „a“ (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
375m2 a část p.p.č. 795/4 – díl „b“ (ostatní plocha) o výměře 18m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP
č.1234-54/2010 za cenu 1,-Kč/m2, tj. celkem 393,-Kč od firmy EWM HIGHTEC WELDING
s.r.o., IČ: 622 41 001, se sídlem 9. května 718/31, 407 53 Jiříkov, zastoupené jednatelem
Rudolfem Wanschurou. Město zajistí kupní smlouvu a uhradí vklad do Katastru nemovitostí.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) smlouva o budoucí směnné smlouvě
Zastupitelé projednali uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě, kdy předmětem je
budova a pozemky v areálu bývalých Lustrů. Majitel chce směnit část pozemků před
bývalými Lustry, které jsou v majetku města z důvodu zajištění vstupu do budovy č.p. 487.
Nabízí proto městu budovu č.p 481 a navazující pozemky za cenu 300.000,- Kč. Město smění
cca 400m2 pozemků za cenu 120,- Kč/m2. Zastupitelé po projednání rozhodli předloženou
smlouvu o budoucí směnné smlouvě uzavřít a přijali usnesení:
Usnesení č. 35/2010
ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi panem D. T. P., 407 47
Varnsdorf a Městem Jiříkov takto:
D. T. P. směňuje touto smlouvou budovu č.p. 481 v části obce Starý Jiříkov na st. p.č.1155/2,
stavební parcelu č.1155/2 o výměře 1207m2 a pozemkovou parcelu č. 526/2 o výměře 2693m2
vše v obci a katastrálním území Jiříkov se všemi právy a závazky s ní spojenými, jak je sám
užíval nebo byl oprávněn užívat, do výlučného jmění Města Jiříkova za cenu 300.000,-Kč.
Město Jiříkov směňuje část p.p.č. 6012 o výměře cca 400m2 v katastrálním území Jiříkov se
všemi právy a závazky s ní spojenými, jak ji samo užívalo nebo bylo oprávněno užívat, do
výlučného vlastnictví panu D. T. P. za cenu 120,-Kč/m2.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
4. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti
Vedoucí ekonomického odboru paní Kosová předložila zastupitelům ke schválení
poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 548.672,- Kč
přijatou v období od 01.10.2010 do 31.12.2010, kterou zastupitelé po projednání rozhodli
přijmout a přijali usnesení:
Usnesení č. 36/2011
ZM bere na vědomí poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve
výši 548.672,-Kč přijatou v období od 01.10.2010 do 31.12.2010 a rozhodlo uvedenou dotaci
přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků
budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2010.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
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b) převod finančních prostředků do a z fondu rezerv
K převodu finančních prostředků, po projednání, přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 37/2011
ZM na svém 45. zasedání dne 30.09.2010, č. usnesení 526/2010, bod 2, rozhodlo převést
jednorázově finanční prostředky ve výši 1.275.500,-Kč ze základního účtu do fondu rezerv.
Dále ZM na svém 2. zasedání dne 14.12.2010, č. usnesení 18/2010, bod 12, rozhodlo převést
finanční prostředky ve výši 5.000.000,-Kč z fondu rezerv na základní běžný účet v roce 2011.
ZM bere na vědomí rozhodnutí starosty města o převodu dne 30.12.2010 do fondu rezerv jen
ve výši 1.000.000,-Kč, zároveň o převodu dne 03.01.2011 z fondu rezerv na základní běžný
účet rozdíl ve výši 4.724.500,-Kč. Z důvodu sněhové kalamity a s tím spojených vyšších
výdajů na zimní údržbu a zároveň vyšších výdajů na investice v měsíci prosinci 2010
(nedostatek volných finančních prostředků na základním běžném účtu). ZM rozhodlo o výše
uvedených změnách v převodech finančních prostředků do fondu rezerv v roce 2010 a
následně z fondu rezerv v roce 2011.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) rozpočtové opatření č. 19/2010 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali předložené rozpočtové opatření, s podrobným výkladem paní Kosové.
Pan Jirkovský pochválil a poděkoval za zpracování přehledné tabulky, týkající se rozpočtů
města v předešlých letech, o kterou požádal na předešlém zasedání a kterou obdrželi všichni
zastupitelé. Po projednání zastupitelé rozpočtové opatření schválili a přijali usnesení:
Usnesení č. 38/2011
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 19/2010 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 19/2010 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje.
hlasování = 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Různé - diskuze
a) územní plán města Jiříkov
Zastupitelé projednali návrh na určení nového zastupitele pro pořízení nového územního
plánu města, kdy v předešlém zastupitelstvu byl určen pan Masopust. Vzhledem k výsledkům
komunálních voleb v roce 2010, se pan Masopust do nynějšího zastupitelstva nedostal. Na
tuto pozici byl navržen a to z důvodu znalosti problematiky zastupitel pan Wittgruber.
Zastupitelé bez připomínek návrh přijali a rozhodli, že určeným zastupitelem pro pořízení
nového územního plánu města Jiříkov bude pan Petr Wittgruber. Na dotaz pana Jirkovského,
jak dlouho se územní plán vytváří, odpověděl pan Sabo: od roku 2007(výběrové řízení apod.),
od roku 2009 se na územním plánu pracuje, dokončení by mělo být v březnu-dubnu 2012. Po
projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 39/2010
1. ZM projednalo návrh starosty města Jiříkov na schválení nového určeného zastupitele pro
pořízení nového územního plánu města Jiříkov a tento návrh bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo, že určeným zastupitelem pro pořízení nového územního plánu města Jiříkov
bude pan Petr Wittgruber, 407 53 Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 1 se zdržel
b) odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé v předstihu obdrželi Nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění Nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva, kdy stávající odměny
neuvolněným členům zastupitelstva jsou poníženy o 5% s účinností od 01.01.2010. Po
projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
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Usnesení č. 40/2011
1. ZM rozhodlo stanovit podle § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 375/2010 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev ze dne 7. prosince 2010, neuvolněnému členu
zastupitelstva odměnu ve výši:
člen zastupitelstva
sl. 13 = 380,- Kč + sl. 14 = 247,- Kč = 627,- Kč
člen rady města
sl. 10 = 1.568,- Kč + sl. 14 = 247,- Kč = 1.815,- Kč
předseda výboru a komise
sl. 11 = 1.235,- Kč + sl. 14 = 247,- Kč = 1.482,- Kč
člen výboru,člen komise
člen zvláštního orgánu
sl. 12 = 1.064,- Kč + sl. 14 = 247,- Kč = 1.311,- Kč
2. ZM rozhodlo poskytnout podle § 77 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměnu s platností od 01.01.2011 v daný den
výplatního termínu zaměstnanců Města Jiříkov podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. ZM rozhodlo poskytnout podle § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů odměnu v souběhu za jednotlivé funkce.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
Zastupitelé obdrželi seznam domů ve vlastnictví města, které byly schváleny k záměru
prodeje předešlým zastupitelstvem.
Starosta města přečetl dopis členky Rady Ústeckého kraje, týkající se objektů po rekonstrukci
ÚSP Jiříkov. V závěru dopisu je uvedeno, že žádost města Jiříkova o zájem uvolněných
objektů po rekonstrukci bude založena a v případě, že orgány ÚK budou rozhodovat o záměru
převodu objektů na jiný subjekt, bude žádost Jiříkova projednána současně.
Dále starosta města informoval o Tříkrálové sbírce v Jiříkově, kdy byla vybrána částka
11.603,- Kč.
Na den 17.01.2011 se ohlásil poslanec Jaroslav Foldyna.
V dalším informoval o návrhu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, jedná se o
nabídce převodu Domova důchodců ve Filipově do majetku města Jiříkov zdarma. Dle
starosty města zatím není zájem, nejsou vyřešeny majetkové vztahy s církví.
Diskuze zastupitelů:
Pan Jurajda vznesl dotaz, jaký je záměr s Mateřskou školou v Hradecké ulici? Proslýchá se, že
se bude stavět nová.
Odpověděl starosta města: Mateřská škola na Filipovské ulici proběhla rekonstrukcí.
Záměrem bylo zrekonstruovat a rozšířit o jedno oddělení i Mateřskou školu v Hradecké ulici.
Proběhl průzkum objektu projektantem, kdy bylo zjištěno, že budova je napadena druhem
dřevomorky a přístavba není možná. Náklady na rekonstrukci byly předběžně vyčísleny na 15
mil. Kč. Z tohoto důvodu se začalo uvažovat o výstavbě nové MŠ (montované) a byly
vytipovány tři pozemky, na kterých by se mohlo stavět. Proběhla i exkurze v Lysé nad Labem,
kde tento druh MŠ již existuje. Cena této MŠ je 6.600.000,- Kč s kapacitou 50 dětí.
K uvedenému proběhla diskuze, kdy bylo řečeno, že stavební firmy mají mnohdy velké
rozdíly v cenách než živnostníci a byl vznesen dotaz, jaký je položkový rozpočet na
rekonstrukci? Dle sdělení starosty města: položkový rozpočet není, jde pouze o odhad. Někteří
ze zastupitelů jsou pro zachování MŠ v Hradecké ulici a to z důvodu pěkného prostředí
Paní Stožická se dotázala na pronájem šípu z Drobné provozovny. Odpověď: nejedná se o
pronájem, ale o výpůjčku.
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Pan Jirkovský upozornil na skutečnost, že byla zrušena Květinka v Jiříkově a dotázal se, zda
by nebyla možnost oslovit některého z obchodníků o částečném umístění květin v obchodě.
Mgr. Pokorák se dotázal, zda budou zřízeny komise při Radě města? Odpověď: bude řešeno
na Radě města dne 17.01.2011.
Pan Hodonský – jaký je záměr města s kupovaným objektem v areálu bývalých Lustrů?
Odpověď: výstavba malometrážních bytů.
6. Závěr
Starosta města poděkoval přítomným zastupitelům a občanům za účast a ukončil 3. zasedání
Zastupitelstva města Jiříkova v 18:30 hodin.

Schválil: starosta města

…………………………….

V Jiříkově 17.01.2011
Zapsala: Praženková Eva

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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