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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

USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 18. října 2011
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 pozemku
b) záměry prodeje pozemků
c) záměr směny nemovitostí
d) záměr směny pozemků
e) prodej pozemku
f) prodej a směna pozemků
g) odkup pozemků
h) ţádost o prodlouţení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
i) ţádost o prodlouţení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy
j) revokace usnesení o směně nemovitostí
5. Usnesení ze 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
6. Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2013 - 2014
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) odpis pohledávek č. 1/2011
b) grantový program Města Jiříkova pro rok 2012
c) návrh na navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci na rok
2011
d) rozpočtové opatření č. 14/2011 Města Jiříkova
e) převody do fondů a z fondu
8. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkova č. 1/2011, o stanovení veřejně
přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů
zakázáno
9. Usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
10. Různé
a) stanovy Sdruţení pro rozvoj Šluknovska
b) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 20.11.2006
c) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 23.05.2008
d) jmenování pracovní skupiny na posouzení studií zda rekonstrukce nebo
výstavba MŠ
11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova
12. Závěr
=================================================================
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Usnesení č. 120/2011
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
Usnesení č. 121/2011
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 6494/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 6494/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP.
Usnesení č. 122/2011
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to: p.p.č.
5371 (ostatní plocha) o výměře 468m2 a p.p.č. 5374 (trvalý travní porost) o výměře 1284m2
vše v k.ú. Filipov u Jiříkova na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle směrnice č.
4/2009 bod 3.1.1. a to 1000m2 za 1,-Kč/m2 nad 1000m2 za 120,-Kč/m2 + náklady.
3. ZM rozhodlo nezveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 482 (ostatní plocha) o výměře 72m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice
č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
b) p.p.č. 5237/1 (trvalý travní porost) o výměře 370m2, p.p.č. 5237/2 (ostatní plocha) o
výměře 166m2 a p.p.č. 5241/2 (ostatní plocha) o výměře 376m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova
za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
Usnesení č. 123/2011
1. ZM projednalo záměr směny nemovitostí.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr směny nemovitostí a to: budovy č.p. 481 v části obce Starý
Jiříkov na st.p.č.1155/2, stavební parcely č.1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
1207m2 a pozemkové parcely č. 526/2 (zahrada) o výměře 2693m2 vše v k.ú. Jiříkov ve
vlastnictví D.T.P., 407 47 Varnsdorf za cenu 300,000,-Kč za část p.p.č. 6012 (ostatní plocha)
o výměře 352m2 a část p.p.č. 48 (ostatní plocha) o výměře 14m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP
č.1240-6/2011 ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu 43.920,-Kč.
Usnesení č. 124/2011
1. ZM projednalo záměr směny pozemků.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků a to: části p.p.č. 28/2 (ostatní plocha) o
výměře 533m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1130-7/2009 ve vlastnictví M. M., 330 11 Třemošná
za část p.p.č. 28/1 (ostatní plocha) o výměře 494m2 a část p.p.č. 6031(ostatní plocha) o
výměře 13m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1273-57/2011 ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí
464, 407 53 Jiříkov.
Usnesení č. 125/2011
1. ZM projednalo prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemek ve vlastnictví Města Jiříkova a to: pozemkovou parcelu č.
1738/3 (trvalý travní porost) o výměře 74m2 v k.ú.Jiříkov na zahradu, nacházející se
v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům R. a R. T.,
407 53 Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 8880,-Kč.
Usnesení č. 126/2011
1. ZM projednalo prodej a směnu pozemků.
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2. ZM rozhodlo prodat a směnit pozemky a to: části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře
92m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č.177-11/2010 ve vlastnictví Města Jiříkov za část
p.p.č. 5008/2 (zahrada) o výměře 0,37m2, část p.p.č. 5011 (ostatní plocha) o výměře 5m2, část
p.p.č. 5012/2 (trvalý travní porost) o výměře 0,02m2 a část p.p.č. 5012/3 (trvalý travní porost)
o výměře 48,07m2 dle GOP č. 180-44/2010 ve vlastnictví manţelů M. J., 182 00 Praha 8 a
PhDr. M. J., 110 00 Praha 1. Manţelé J. doplatí rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši
4.625,-Kč. Směňující strany uhradí náklady spojené za vklad do KN a daň z převodu
nemovitosti kaţdý ½.
Usnesení č. 127/2011
1. ZM projednalo odkup pozemků ve vlastnictví Střední umělecké školy v Liberci s.r.o.,
Sladovnická 309, 463 11 Liberec, IČ 25019660, zastoupené jednatelem panem Zdeňkem
Šváchou.
2. ZM rozhodlo odkoupit část st.p.č. 893 (zbořeniště) o výměře 28m2, části p.p.č. 5001/2
(zahrada) o výměře 7m2 a části p.p.č. 5001/3 (zahrada) o výměře 19m2 vše v k.ú. Filipov u
Jiříkova dle GOP č.180-44/2010 ve vlastnictví Střední umělecké školy v Liberci s.r.o.,
Sladovnická 309, 463 11 Liberec, IČ 25019660, zastoupené jednatelem panem Zdeňkem
Šváchou za kupní cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 6.480,-Kč.
Usnesení č. 128/2011
1. ZM projednalo předloţený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č.006/2005 ze dne 01.09.2005 uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,
zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města a manţely R. a M. J., 407 53
Jiříkov a tento návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.006/2005 ze dne
01.09.2005 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupeným panem
Michalem Majákem, starostou města a manţely R. a M. J., 407 53 Jiříkov.
Usnesení č. 129/2011
1. ZM projednalo ţádost pana R. T., 407 53 Jiříkov a tuto ţádost bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo:
a) zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.001/2005 na
prodej pozemků na stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 5665/1 o výměře 1489m2 a st.p.č.
2046 o výměře 129m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodlouţení smlouvy do 31.12.2012.
b) zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.51/2005 na pronájem pozemků
pro stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 5665/1 o výměře 1489m2 a st.p.č. 2046 o výměře
129m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodlouţení nájmu do 31.12.2012.
Usnesení č. 130/2011
1. ZM projednalo revokaci usnesení ZM č. 505/2010 bod 1. ze dne 31.08.2010.
2. ZM revokuje usnesení ZM č. 505/2010 bod 1. ze dne 31.08.2010 v plném znění.
Usnesení č. 131/2011
ZM bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 17.10.2011.
Usnesení č. 132/2011
ZM projednalo návrh Rozpočtového výhledu Města Jiříkova na roky 2013 - 2014. Rok 2013:
příjmy ve výši 38. 947.000,-Kč, výdaje ve výši 102.175.000,-Kč, závazky ve výši 3.188.000,Kč, pohledávky ve výši 2.928.000,-Kč. Rok 2014: příjmy ve výši 39.249.000,-Kč, výdaje ve
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výši 97.117.000,-Kč, závazky ve výši 1.920.000,- Kč, pohledávky ve výši 3.128.000,-Kč. ZM
tento Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2013 - 2014 schvaluje.
Usnesení č. 133/2011
ZM bere na vědomí Odpis pohledávek č. 1/2011 a rozhodlo schválit odpis pohledávek č.
1/2011 ve výši 34.778,47 Kč dle předloţeného návrhu.
Usnesení č. 134/2011
1. ZM projednalo Grantový program Města Jiříkova pro rok 2012 a rozhodlo tento grantový
program přijmout a schválit.
2. ZM bere na vědomí předloţený návrh formuláře „Smlouva o poskytnutí dotace“ z
rozpočtu Města Jiříkova a schvaluje tento formulář - návrh smlouvy, zároveň rozhodlo
pověřit starostu města podepisovat smlouvy o poskytnutí dotace u poskytovaných příspěvků
radou města.
3. ZM na základě doporučení RM rozhodlo o částce ve výši 150.000,-Kč, která bude
vyčleněna v rozpočtu města na rok 2012 na granty pro občanská sdruţení a jiné neziskové
organizace.
4. ZM na základě doporučení RM rozhodlo o vyčlenění částky ve výši 150.000,-Kč do
rozpočtu města na rok 2012 na příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov mimo grantový program na
úhradu provozních výdajů (energie, sluţeb, oprav a udrţování apod.) sportovního areálu ve
výpůjčce TJ Spartak Jiříkov.
5. ZM na základě doporučení RM rozhodlo zřídit grantovou skupinu, tvořenou Finančním
výborem Zastupitelstva města Jiříkova a dalšími 2 členy Zastupitelstva města Jiříkova, a to pí
Mgr. Renatou Hegnerovou a pí Naděţdou Stoţickou. Tato komise projedná ţádosti o granty
na rok 2012 a navrhne přidělení grantů.
Usnesení č. 135/2011
1. ZM bere na vědomí návrh rady města navýšit neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v
roce 2011 příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín příspěvková organizace o 66.000,-Kč na úhradu nedoplatku elektrické energie za roky 2009
a 2010 a rozhodlo navýšit neinvestiční příspěvek na rok 2011 o 66.000,-Kč příspěvkové
organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
a tuto částku poskytnout příspěvkové organizaci do 04.11.2011.
2. ZM rozhodlo na úhradu tohoto příspěvku pouţít fond rezerv a navýšit schodek rozpočtu
zapojením financování, dále rozhodlo převést částku 66.000,-Kč z fondu rezerv a zároveň
ukládá vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod finančních prostředků z
fondu rezerv na základní běţný účet města do 26.10.2011.
Usnesení č. 136/2011
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 14/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 14/2011 Města Jiříkova dle předloţeného návrhu schvaluje.
Usnesení č. 137/2011
1. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 1.673.000,-Kč do fondu rezerv k
financování investičních výdajů roku 2012, které byly z části nebo nebyly vůbec v roce 2011
realizovány a zároveň ukládá vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod
finančních prostředků z fondu rezerv na základní běţný účet města do 26.10.2011.
2. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 195.000,-Kč do fondu pro výstavbu
domova důchodců k financování investičních výdajů roku 2012, které byly z části nebo
nebyly vůbec v roce 2011 realizovány a souvisejí s výstavbou domova důchodců a zároveň
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ukládá vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod finančních prostředků z
fondu rezerv na základní běţný účet města do 26.10.2011.
3. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 1.025.000,-Kč z fondu pro výstavbu
domova důchodců k financování plánované akce v roce 2011 a to na projektovou
dokumentaci ke stavebnímu povolení a zároveň ukládá vedoucí ekonomického odboru
provést výše uvedený převod finančních prostředků z fondu rezerv na základní běţný účet
města do 26.10.2011.
Usnesení č. 138/2011
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2011, o stanovení veřejně
přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno a rozhodlo
vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně
závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých
je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno.
Usnesení č. 139/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 10.10.2011.
2. ZM pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly zadávání veřejných zakázek, činnost
kontrolního výboru se omezuje pouze na činnost monitorovací s výsledkem zápisu a
konstatováním případných nedostatků. Zastupitelstvo města Jiříkova pověřuje kontrolní
výbor zmonitorovat zakázky malého rozsahu z 18. schůze RM usnesení č. 296/2011, č.
297/2011 a z 19. schůze RM usnesení č. 327/2011 se zaměřením na počet oslovených
podnikatelů a podaných nabídek.
Usnesení č. 140/2011
ZM bere na vědomí nové znění stanov Sdruţení pro rozvoj Šluknovska se sídlem Šluknov,
náměstí Míru čp. 1, PSČ 407 77 a znění stanov schvaluje.
Usnesení č. 141/2011
1. ZM projednalo návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 20.11.2006, na odkup domu
č.p. 626 v části obce Starý Jiříkov na stavební parcele č. 676/2, se stavební parcelou č. 676/2 o
výměře 723m2, označenou v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a
pozemkové parcely č. 504 o výměře 147m2, označená v katastru nemovitostí jako trvalý
travní porost, vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov a panem R. H., 407 53 Jiříkov a tento
návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 20.11.2006, na odkup domu
č.p. 626 v části obce Starý Jiříkov na stavební parcele č. 676/2, se stavební parcelou č. 676/2 o
výměře 723m2, označenou v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a
pozemkové parcely č. 504 o výměře 147m2, označená v katastru nemovitostí jako trvalý
travní porost, vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov a panem R. H., 407 53 Jiříkov.
Usnesení č. 142/2011
1. ZM projednalo návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 23.05.2008, na odkup domu
č.p. 577 se stavebním pozemkem parcelní č. 270 o výměře 782m2, označeném v katastru
nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parcelní č. 2690/2 o výměře 56m2,
označeném v katastru nemovitostí jako zahrada, vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov a
panem H. D. D., 407 53 Jiříkov a tento návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě bere na vědomí.
5

6
2. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 23.05.2008, na odkup domu
č.p. 577 se stavebním pozemkem parcelní č. 270 o výměře 782m2, označeném v katastru
nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parcelní č. 2690/2 o výměře 56m2,
označeném v katastru nemovitostí jako zahrada, vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov a
panem H. D. D., 407 53 Jiříkov.
Usnesení č. 143/2011
ZM jmenuje pracovní skupinu na posouzení studií k výstavbě nové budovy pro Mateřskou
školu nebo rekonstrukci stávající budovy Mateřské školy v ul. Hradecká ve sloţení Ing. Jiří
Cobl, Ing. Petr Simandl, p. Vlastimil Havlůj, p. Pavel Ducháč, p. Václav Jirkovský, p.
Jindřich Jurajda, p. Miroslav Horák, p. Petr Dufek, pí Lenka Majáková, koordinátor p.
Miroslav Sabo.

Ověřovatelé usnesení:

.................................................
pan Václav Jirkovský

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

V Jiříkově 18.10.2011

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 9. zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova
konaného dne 18. října 2011
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

Ověřovatelé zápisu:

………………………........
p. Václav Jirkovský

……………………………..
pí Milena Horáková

===============================================
Zasedání se zúčastnilo 14 členů Zastupitelstva Města Jiříkov
Omluven: Mgr. Vladimír Šamša
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1. Zahájení
Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany města. V 16:00 hodin
bylo přítomno 13 členů ZM – usnášení schopné.
Dále proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města
navrţeni: předseda: pan Jindřich Jurajda
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Miroslav Skarmuţský
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
člen: pan Miroslav Horák
hlasování = 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel
V tomto sloţení byla návrhová komise schválena. Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle
jednacího řádu ZM, určeni: pan Václav Jirkovský a paní Milena Horáková, zapisovatelkou
byla určena paní Eva Praţenková.
Předloţený program zasedání byl bez připomínek schválen.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Zápis a usnesení z 8. zasedání ZM byly řádně zveřejněny, nebyly vzneseny ţádné
připomínky, tudíţ se povaţují za schválené.
2. Kontrola usnesení z minulých zasedání
Jednotliví vedoucí odborů podrobně informovali zastupitele o plnění úkolů zadaných na 8.
zasedání ZM, kdy konstatovali, ţe úkoly jsou splněny nebo ve fázi plnění. Trvá usnesení
118/2011-návrhy řešení zkapacitnění MŠ, kdy zastupitelé dostali k dispozici dvě studie a to:
studii rekonstrukce stávajícího objektu v Hradecké ulici a studii výstavby nového objektu
v ul. Filipovská-Fibichova. Ze zápisu komise výstavby a ŢP ze dne 05.10.2011 vzešel návrh
na svolání pracovního zastupitelstva, kde by bylo znovu podrobně projednáno téma
rekonstrukce MŠ nebo výstavba nové MŠ, včetně pozvání odborníků z oboru, kteří by
vysvětlili moţná úskalí a výhody obou návrhů. Zastupitelé obdrţeli i písemné posouzení od
pana Havlůje, který se přiklání k výstavbě nové MŠ ovšem na jiných pozemcích.
K uvedenému tématu proběhla diskuze, ve které vystoupila ředitelka MŠ pí Majáková.
Sdělila, ţe nedávno proběhla kontrola z KHS, kdy byl pořízen záznam s nedostatky. Ve
stávající školce se jim líbí a mrzí ji, ţe kdyţ zastupitelé dostali úkol výběru ani jeden se nebyl
na MŠ podívat. Z venku MŠ vypadá dobře, ale uvnitř se houpe podlaha, okna nelze otevírat
apod.. V diskuzi se dále řešila otázka, pokud rekonstrukce, kam se umístí děti, dále jiný
vhodný pozemek na výstavbu, třeba i od soukromých subjektů. V závěru diskuze bylo
rozhodnuto, ţe bude jmenována komise z odborníků a zastupitelů (viz usnesení č. 143/2011).
V 16:45 hodin přišel Bc. Michal Mrázek
Starosta města informoval o pozvání zástupců firmy Marius Pedersen (majitel skládky
v Roţanech) na zasedání Sdruţení pro rozvoj Šluknovska ohledně dalšího vyuţití skládky,
poté bude starosta zastupitele informovat. Dále informoval o částkách za tříděný odpad za
roky 2009, 2010 v nákladech a příjmech. Na základě dotazu občanů na minulém ZM byl
vznesen dotaz na České dráhy ohledně domu na nádraţí v Jiříkově, kdy přišla odpověď, ţe
přízemí objektu je prázdné, bytové jednotky v patře jsou pronajaty. ČD mají zájem budovu
odprodat, a pokud má město zájem, bude prodej přednostně projednáván pro město. Dále
starosta města informoval o tom, ţe na internetu je zveřejněna nabídka na prodej objektu po
PČR v Mánesově ulici za 1.400.000,- Kč (bylo by vhodné na zřízení služebny pro MP Jiříkov
a PČR Rumburk, v patře služební byty, na pozemcích jsou kotce pro psy, garáž). Dále podal
informaci, která vyšla v Jiříkovských novinách o počtu občanů přihlášených, odhlášených,
narozených a zemřelých za tento rok. V posledním starosta města informoval o vyuţití prostor
u továrny na německé straně ve Filipově, kdy z německé strany existuje pouze studie vyuţití
prostoru a to: na výrobní plochy pro zájemce, výstavba malých domků a hlavně výsadba
zeleně.
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Zastupitelé po hodinové diskuzi přijali usnesení ke kontrole plnění minulých usnesení:
Usnesení č. 120/2011
ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města
Jiříkova.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. Diskuze občanů
Pan Bajan – pálí mě parkoviště v Březinově ulici, je tam spousta aut, nedá se uţ nikde
zaparkovat. Ptám se, kdy se plánuje druhá strana parkoviště? Odpověděl starosta města:
odboru výstavby byl zadán úkol zjistit, jaké potřebné kroky jsou třeba učinit k tomu, aby se
zřídily parkovací místa i na druhé straně parkoviště (peníze, které byly vyčleněny na garáže,
byly použity na zateplení a výměnu oken v panelových domech). Pan Sabo sdělil, že proběhlo
jednání na Stavebním úřadě v Rumburku, kdy stavební úřad dá souhlas z hlediska územního
plánu. V pátek 21.10.2011 se uskuteční jednání s firmou, která zajišťovala projektovou
dokumentaci na garáže, včetně parkoviště, kdy budu požadovat nějaký cenový návrh na
zpracování změny projektu, poté bude předloženo radě města.
údajně parkoviště není zkolaudováno – zkolaudováno je!
co se děje s bývalým Elitexem? Je v dezolátu! A co pumpa u hranic, také se
nestaví! Je to soukromý pozemek, co vyzvat majitele ať dá do pořádku, hyzdí to město!
co Jawa? V Jiříkovských novinách upozornění, ţe si majitel nepřeje, aby tam
někdo chodil. Město by toto nemělo zajímat. Pan Jirkovský sdělil, ţe Jawa je jiţ vybraná a
zajímá ho, zda majitel předloţil nějaký záměr? Odpověděl pan Sabo: Záměr byl předložen –
oblast votovoltaiky, projekt předložen nebyl. Bylo by vhodné oslovit majitele!
upozornil na volné prostory v čp. 900, prostory po Vlakozu, prostory v bývalé
sauně – tam by se daly děti při případné rekonstrukci MŠ provizorně umístit.
Pan Kolompár se dotázal, jak dlouho se ví, ţe je MŠ v takovém stavu a proč se to nechalo
dojít tak daleko? V Jříkově je spousta řemeslníků, kteří by toto mohli dělat. Budova by se
měla nechat opravit.
Pan Havlůj sdělil ke garáţím: prefabrikovaná garáţ za 80.000,- Kč na klíč a za 14 dní hotovo.
Co se týče zpevněné plochy, zadávat projekt je zbytečné, stačí ohlášení.
Pan Horák – dočetl jsem se, ţe zakázku kamerový systém vyhrála praţská firma, v registru
firem jsem nenašel kdo to je, vím jen, ţe na trhu je 10 měsíců. Přihlásil se ještě někdo?
Odpověděl starosta města: přihlásila se jediná firma, s kterou ještě nebyla uzavřena smlouva.
Na příští schůzi rady je pozván zástupce firmy.
- hovoří se o šetření a ekonomickém stavění. Všimli jste si, ţe podporujete
takové firmy, po kterých nic nevydrţí ani jednu zimu. Jsou to firmy, s kterými nechce nikdo
spolupracovat. Pan Horák předloţil zastupitelům snímky opravy garáţe v Liberecké ulici, kdy
se zastupitelé dotazovali, zda bylo pořízeno před rekonstrukcí. Bylo pořízeno po rekonstrukci
a pan Horák se dotazuje, kdo stavby přebírá? 260 tis. Kč bylo zaplaceno za něco, co ve
skutečnosti není a vyjmenoval poloţkově, co chybí. Nelze proto hovořit o šetření!
Pan Havlůj informoval o firmě IPsecurité, která se jako jediná přihlásila do výběrového řízení
na pořízení kamerového systému v Jiříkově a povaţuje toto za střet zájmů. Proč se
nepodíváte, neţ firmu vyberete. Firma, která dělá můstek, byla vloni 2,5 mil. v mínusu.
Výběrová řízení nejsou v pořádku.
Pan Horák sdělil, ţe nechá prověřit úřadem pro ochranu veřejné soutěţe a vrátil se
k nekvalitní práci např. v Základní škole. Podotkl, jak mohlo být zkolaudováno, kdo prováděl
stavební dozor?
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4. Majetkové záležitosti
a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku
Zastupitelé projednali zadání zpracování přípravy GOP na zaměření části p.p.č. 6494/1 ve
Filipově. Předmětná část pozemku je za domem ţadatelů směrem ke státní hranici, která
navazuje na zahradu ţadatelů. Od státní hranice by se oddělil pruh o šíři 1,5 aţ 2 m jen pro
pěší. Se ţadatelem bude ještě jednáno o zarovnání pozemku. Po projednání bylo zastupiteli
přijato usnesení:
Usnesení č. 121/2011
1. ZM projednalo zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 6494/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP.
2. ZM schvaluje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje pozemku ve
vlastnictví Města Jiříkova a to části p.p.č. 6494/1 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) záměry prodeje pozemků
Zastupitelé projednali předloţené záměry prodeje pozemků, kdy v prvním případě se jedná o
zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 5371 a 5374 na stavbu rodinného domu. Na prodej
pozemků bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. V dalším zastupitelé rozhodli o
nezveřejnění záměru prodeje p.p.č. 482, kdy se na části uvedeného pozemku plánuje výstavba
chodníku, s ţadatelem bude vyvoláno jednání. Poslední záměr prodeje p.p.č. 5241/2, 5237/1 a
5237/2 zastupitelé rozhodli nezveřejnit a to z důvodu, ţe by došlo by k omezení přístupu na
p.p.č. 5272/10, která je v majetku města. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 122/2011
1. ZM projednalo záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
p.p.č. 5371 (ostatní plocha) o výměře 468 m2 a p.p.č. 5374 (trvalý travní porost) o výměře
1284m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova na stavbu rodinného domu za cenu a podmínek dle
směrnice č. 4/2009 bod 3.1.1. a to 1000m2 za 1,-Kč/m2 nad 1000 m2 za 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
3. ZM rozhodlo nezveřejnit záměry prodeje pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
a) p.p.č. 482 (ostatní plocha) o výměře 72m2 v k.ú. Jiříkov za cenu a podmínek dle směrnice
č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) p.p.č. 5237/1 (trvalý travní porost) o výměře 370m2, p.p.č. 5237/2 (ostatní plocha) o
výměře 166m2 a p.p.č. 5241/2 (ostatní plocha) o výměře 376m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova
za cenu a podmínek dle směrnice č. 4/2009, tj. 120,-Kč/m2 + náklady.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) záměr směny nemovitostí
Zastupitelé projednali a schválili záměr směny nemovitostí: a to budovy a pozemků v areálu
bývalých Lustrů. Jedná se o směnu pozemku před budovou do Svobodovy ulice. Rozdíl
směňovaných nemovitostí je ve výši 256.080,- Kč, který uhradí město a tím dojde k narovnání
skutečného stavu komunikace na Svobodově ulici. Zastupitelé k uvedenému přijali usnesení:
Usnesení č. 123/2011
1. ZM projednalo záměr směny nemovitostí.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr směny nemovitostí a to: budovy č.p. 481 v části obce Starý
Jiříkov na st.p.č.1155/2, stavební parcely č.1155/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
1207m2 a pozemkové parcely č. 526/2 (zahrada) o výměře 2693m2 vše v k.ú. Jiříkov ve
vlastnictví D.T.P., 407 47 Varnsdorf za cenu 300,000,-Kč za část p.p.č. 6012 (ostatní plocha)
o výměře 352m2 a část p.p.č. 48 (ostatní plocha) o výměře 14m2 vše v k.ú. Jiříkov dle GOP
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č.1240-6/2011 ve vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov za cenu 43.920,-Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) záměr směny pozemků
Zastupitelé projednali a rozhodli zveřejnit záměr směny pozemků u panelového domu č.p.
1061. Jedná se o komunikaci v majetku majitele č.p. 1061. Majitel směnou získá pozemek
před č.p. 1061. Směnou dojde k narovnání majetkových vztahů a k zápisu komunikace do
katastru nemovitostí. Směna pozemků bude bez doplatku. Po projednání bylo zastupiteli
přijato usnesení:
Usnesení č. 124/2011
1. ZM projednalo záměr směny pozemků.
2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr směny pozemků a to:
části p.p.č. 28/2 (ostatní plocha) o výměře 533m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č.1130-7/2009 ve
vlastnictví M. M., 330 11 Třemošná za část p.p.č. 28/1 (ostatní plocha) o výměře 494m2 a část
p.p.č. 6031(ostatní plocha) o výměře 13m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1273-57/2011 ve
vlastnictví Města Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) prodej pozemku
Zastupitelé po projednání rozhodli o prodeji pozemku, který navazuje na pozemky v majetku
ţadatelů, a který mají ţadatelé v současné době v pronájmu. Zastupiteli bylo přijato usnesení:
Usnesení č. 125/2011
1. ZM projednalo prodej pozemku ve vlastnictví Města Jiříkova.
2. ZM rozhodlo prodat pozemek ve vlastnictví Města Jiříkova a to:
pozemkovou parcelu č. 1738/3 (trvalý travní porost) o výměře 74m2 v k.ú.Jiříkov na zahradu,
nacházející se v katastrálním území Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov
č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům R.
a R. T., 407 53 Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 4/2009, tj. celkem 8.880,-Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
f) prodej a směna pozemků
Zastupitelé projednali a rozhodli o prodeji a směně pozemků, kdy směnou získá město
pozemky, které byly dotčeny stavbou chodníku. Po projednání přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 126/2011
1. ZM projednalo prodej a směnu pozemků.
2. ZM rozhodlo prodat a směnit pozemky a to:
části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 92m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č.17711/2010 ve vlastnictví Města Jiříkov za část p.p.č. 5008/2 (zahrada) o výměře 0,37m2, část
p.p.č. 5011 (ostatní plocha) o výměře 5m2, část p.p.č. 5012/2 (trvalý travní porost) o výměře
0,02m2 a část p.p.č. 5012/3 (trvalý travní porost) o výměře 48,07m2 dle GOP č. 180-44/2010
ve vlastnictví manţelů M. J., 182 00 Praha 8 a PhDr. M. J., 110 00 Praha 1. Manţelé J. doplatí
rozdíl ceny směňovaných pozemků ve výši 4.625,-Kč. Směňující strany uhradí náklady
spojené za vklad do KN a daň z převodu nemovitosti kaţdý ½.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
g) odkup pozemků
Zastupitelé projednali a rozhodli o odkoupení části pozemků ve Filipově, které byly dotčeny
stavbou chodníku. Odkupem pozemků dojde k narovnání majetkových vztahů. K uvedenému
bylo zastupiteli přijato usnesení:
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Usnesení č. 127/2011
1. ZM projednalo odkup pozemků ve vlastnictví Střední umělecké školy v Liberci s.r.o.,
Sladovnická 309, 463 11 Liberec, IČ 25019660, zastoupené jednatelem panem Zdeňkem
Šváchou.
2. ZM rozhodlo odkoupit část st.p.č. 893 (zbořeniště) o výměře 28m2, části p.p.č. 5001/2
(zahrada) o výměře 7m2 a části p.p.č. 5001/3 (zahrada) o výměře 19m2 vše v k.ú. Filipov u
Jiříkova dle GOP č.180-44/2010 ve vlastnictví Střední umělecké školy v Liberci s.r.o.,
Sladovnická 309, 463 11 Liberec, IČ 25019660, zastoupené jednatelem panem Zdeňkem
Šváchou za kupní cenu 120,-Kč/m2, tj. celkem 6.480,-Kč.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
h) žádost o prodloužení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Zastupitelé projednali ţádost o prodlouţení budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku na
stavbu rodinného domu, který z důvodu soudního sporu s firmou, která stavbu prováděla,
nebyl ještě zkolaudovaný. V letošním roce uplynula lhůta, na kterou byla smlouva o budoucí
kupní smlouvě uzavřena. Prodlouţení budoucí kupní smlouvy je řešeno dodatkem č. 1.
Zastupitelé rozhodli o uzavření zmíněného dodatku a přijali usnesení:
Usnesení č. 128/2011
1. ZM projednalo předloţený návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě
č.006/2005 ze dne 01.09.2005 uzavíraný mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov,
zastoupeným panem Michalem Majákem, starostou města a manţely R. a M. J., 407 53
Jiříkov a tento návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.006/2005 ze dne
01.09.2005 mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, zastoupeným panem
Michalem Majákem, starostou města a manţely R. a M. J., 407 53 Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
i) žádost o prodloužení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy
Zastupitelé projednali ţádost o prodlouţení smlouvy o budoucí kupní smlouvě a zároveň
nájemní smlouvy na stavbu rodinného domu do konce roku 2012. Důvodem je uveden rozvod
manţelství. Zastupitelé rozhodli o záměru zveřejnění dodatků č. 1 ke smlouvě o budoucí
kupní smlouvě a k nájemní smlouvě a k uvedenému přijali usnesení:
Usnesení č. 129/2011
1. ZM projednalo ţádost pana R. T., 407 53 Jiříkov a tuto ţádost bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo:
a) zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č.001/2005 na
prodej pozemků na stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 5665/1 o výměře 1489m2 a st.p.č.
2046 o výměře 129m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodlouţení smlouvy do 31.12.2012.
b) zveřejnit záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.51/2005 na pronájem pozemků
pro stavbu rodinného domu a to na p.p.č. 5665/1 o výměře 1489m2 a st.p.č. 2046 o výměře
129m2 vše v k.ú. Jiříkov, kterým dojde k prodlouţení nájmu do 31.12.2012.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
j) revokace usnesení o směně nemovitostí
V roce 2010 byla zastupiteli schválena směna pozemků před č.p. 754 v Březinově ulici. Na
směňovaných pozemcích je zřízeno zástavní právo, kdy ţadatelé měli přislíbeno od banky, ţe
směňovaný pozemek bude vyjmut ze zástavy. Banka ovšem souhlas s vyjmutím ze zástavy
nedala, tudíţ směnu pozemku nelze uskutečnit. Z tohoto důvodu je potřeba revokovat část
usnesení ZM. Zastupitelé po projednání rozhodli revokovat usnesení z roku 2010 a
k uvedenému přijali usnesení:
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Usnesení č. 130/2011
1. ZM projednalo revokaci usnesení ZM č. 505/2010 bod 1. ze dne 31.08.2010.
2. ZM revokuje usnesení ZM č. 505/2010 bod 1. ze dne 31.08.2010 v plném znění.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
5. Usnesení ze 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali předloţené usnesení finančního výboru, které bez připomínek vzali na
vědomí a přijali usnesení:
Usnesení č. 131/2011
ZM bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
ze dne 17.10.2011.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
6. Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2013 - 2014
Zastupitelé projednali předloţený rozpočtový výhled města na roky 2013-2014, ke kterému
poskytla vedoucí ekonomického odboru paní Kosová podrobný výklad. Po projednání a bez
připomínek uvedený rozpočtový výhled zastupitelé schválili a přijali usnesení:
Usnesení č. 132/2011
ZM projednalo návrh Rozpočtového výhledu Města Jiříkova na roky 2013 - 2014. Rok 2013:
příjmy ve výši 38. 947.000,-Kč, výdaje ve výši 102.175.000,-Kč, závazky ve výši 3.188.000,Kč, pohledávky ve výši 2.928.000,-Kč. Rok 2014: příjmy ve výši 39.249.000,-Kč, výdaje ve
výši 97.117.000,-Kč, závazky ve výši 1.920.000,- Kč, pohledávky ve výši 3.128.000,-Kč. ZM
tento Rozpočtový výhled Města Jiříkova na roky 2013 - 2014 schvaluje.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
7. Finanční záležitosti Města Jiříkova
a) odpis pohledávek č. 1/2011
Zastupitelé po projednání schválili odpis pohledávky ve výši 34.778,47 Kč, týkající se
vyúčtování sluţeb za rok 2008, kdy byl vyhlášen osobní bankrot. Pohledávka bude nadále
vedena v podrozvahové evidenci. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení:
Usnesení č. 133/2011
ZM bere na vědomí Odpis pohledávek č. 1/2011 a rozhodlo schválit odpis pohledávek č.
1/2011 ve výši 34.778,47 Kč dle předloţeného návrhu.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) grantový program Města Jiříkova pro rok 2012
Zastupitelům byl předloţen Grantový program města pro rok 2012 včetně formuláře smlouvy
o poskytnutí dotace. Grantový program se nijak neliší od grantových programů předešlých let.
Po kratší diskuzi bylo zastupiteli rozhodnuto o zřízení komise, která projedná ţádosti o grant
na rok 2012 a navrhne přidělení grantů. Po projednání přijali zastupitelé usnesení:
Usnesení č. 134/2011
1. ZM projednalo Grantový program Města Jiříkova pro rok 2012 a rozhodlo tento grantový
program přijmout a schválit.
2. ZM bere na vědomí předloţený návrh formuláře „Smlouva o poskytnutí dotace“ z
rozpočtu Města Jiříkova a schvaluje tento formulář - návrh smlouvy, zároveň rozhodlo
pověřit starostu města podepisovat smlouvy o poskytnutí dotace u poskytovaných příspěvků
radou města.
3. ZM na základě doporučení RM rozhodlo o částce ve výši 150.000,-Kč, která bude
vyčleněna v rozpočtu města na rok 2012 na granty pro občanská sdruţení a jiné neziskové
organizace.
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4. ZM na základě doporučení RM rozhodlo o vyčlenění částky ve výši 150.000,-Kč do
rozpočtu města na rok 2012 na příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov mimo grantový program na
úhradu provozních výdajů (energie, sluţeb, oprav a udrţování apod.) sportovního areálu ve
výpůjčce TJ Spartak Jiříkov.
5. ZM na základě doporučení RM rozhodlo zřídit grantovou skupinu, tvořenou Finančním
výborem Zastupitelstva města Jiříkova a dalšími 2 členy Zastupitelstva města Jiříkova, a to pí
Mgr. Renatou Hernerovou a pí Naděţdou Stoţickou. Tato komise projedná ţádosti o granty
na rok 2012 a navrhne přidělení grantů.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
c) návrh na navýšení provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci na rok 2011
Zastupitelé projednali návrh rady města o navýšení příspěvku od zřizovatele, na provoz pro
příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, jehoţ důvodem je úhrada nedoplatku
elektrické energie za roky 2009-2010. Zastupitelé rozhodli o úhradě nedoplatku a přijali
usnesení:
Usnesení č. 135/2011
1. ZM bere na vědomí návrh rady města navýšit neinvestiční příspěvek na provozní výdaje v
roce 2011 příspěvkové organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín příspěvková organizace o 66.000,-Kč na úhradu nedoplatku elektrické energie za roky 2009
a 2010 a rozhodlo navýšit neinvestiční příspěvek na rok 2011 o 66.000,-Kč příspěvkové
organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace
a tuto částku poskytnout příspěvkové organizaci do 04.11.2011.
2. ZM rozhodlo na úhradu tohoto příspěvku pouţít fond rezerv a navýšit schodek rozpočtu
zapojením financování, dále rozhodlo převést částku 66.000,-Kč z fondu rezerv a zároveň
ukládá vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod finančních prostředků z
fondu rezerv na základní běţný účet města do 26.10.2011.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) rozpočtové opatření č. 14/2011 Města Jiříkova
Zastupitelé projednali a bez připomínek schválili předloţené rozpočtové opatření č. 14/2011 a
přijali usnesení:
Usnesení č. 136/2011
ZM projednalo rozpočtové opatření č. 14/2011 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření
č. 14/2011 Města Jiříkova dle předloţeného návrhu schvaluje.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
e) převody do fondů a z fondu
Na předcházející rozpočtové opatření č. 14/2011 navazují převody finančních prostředků do
fondu rezerv a do fondu pro výstavbu domova důchodců k financování investičních výdajů
roku 2012 a z fondu pro výstavbu domova důchodců k financování plánované akce roku
2011- projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Zastupitelé rozhodli o předloţených
převodech a přijali usnesení:
Usnesení č. 137/2011
1. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 1.673.000,-Kč do fondu rezerv k
financování investičních výdajů roku 2012, které byly z části nebo nebyly vůbec v roce 2011
realizovány a zároveň ukládá vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod
finančních prostředků z fondu rezerv na základní běţný účet města do 26.10.2011.
2. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 195.000,-Kč do fondu pro výstavbu
domova důchodců k financování investičních výdajů roku 2012, které byly z části nebo
nebyly vůbec v roce 2011 realizovány a souvisejí s výstavbou domova důchodců a zároveň
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ukládá vedoucí ekonomického odboru provést výše uvedený převod finančních prostředků z
fondu rezerv na základní běţný účet města do 26.10.2011.
3. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 1.025.000,-Kč z fondu pro výstavbu
domova důchodců k financování plánované akce v roce 2011 a to na projektovou
dokumentaci ke stavebnímu povolení a zároveň ukládá vedoucí ekonomického odboru
provést výše uvedený převod finančních prostředků z fondu rezerv na základní běţný účet
města do 26.10.2011.
hlasování = 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel
8. Obecně závazná vyhláška Města Jiříkova č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných
míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno
Zastupitelům byla předloţena Obecně závazná vyhláška (OZV) č.1/2011 o stanovení veřejně
přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. Zastupitelé
tuto vyhlášku projednali, po kratší diskuzi schválili a přijali usnesení:
Usnesení č. 138/2011
ZM projednalo Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2011, o stanovení veřejně
přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno a rozhodlo
vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně
závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých
je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno.
hlasování = 11 pro, 0 proti, 3 se zdržel
9. Usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova
Zastupitelé projednali předloţené usnesení ze zasedání kontrolního výboru a bez připomínek
přijali usnesení:
Usnesení č. 139/2011
1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 10.10.2011.
2. ZM pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly zadávání veřejných zakázek, činnost
kontrolního výboru se omezuje pouze na činnost monitorovací s výsledkem zápisu a
konstatováním případných nedostatků. Zastupitelstvo města Jiříkova pověřuje kontrolní
výbor zmonitorovat zakázky malého rozsahu z 18. schůze RM usnesení č. 296/2011, č.
297/2011 a z 19. schůze RM usnesení č. 327/2011 se zaměřením na počet oslovených
podnikatelů a podaných nabídek.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
10. Různé
a) stanovy Sdružení pro rozvoj Šluknovska
Zastupitelé projednali nové stanovy Sdruţení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ), kdy v diskuzi se
pan Jirkovský dotázal, jaký je přínos pro Jiříkov členství v SPRŠ? Dle starosty města se na
SPRŠ řeší dopravní obsluţnost, zdravotní sluţba, PČR, současný napjatý stav ve
Šluknovském výběţku apod..Význam SPRŠ je dalekosáhlejší, je to seskupení 18 starostů, kdy
předsedou je pan Josef Zoser. Po projednání zastupitelé stanovy SPRŠ schválili a přijali
usnesení:
Usnesení č. 140/2011
ZM bere na vědomí nové znění stanov Sdruţení pro rozvoj Šluknovska se sídlem Šluknov,
náměstí Míru čp. 1, PSČ 407 77 a znění stanov schvaluje.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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b) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 20.11.2006
Zastupitelé projednali předloţený návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě z roku 2006 – odkup
domu č.p. 626. Dodatek byl zpracován na základě jednání s právními zástupci města a pana R.
H., na kterém bylo doporučeno, aby byla dodatkem upravena kupní smlouva o vypuštění
podmínek a sankcí. Zastupitelé po projednání rozhodli o uzavření uvedeného dodatku a přijali
usnesení:
Usnesení č. 141/2011
1. ZM projednalo návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 20.11.2006, na odkup domu
č.p. 626 v části obce Starý Jiříkov na stavební parcele č. 676/2, se stavební parcelou č. 676/2 o
výměře 723m2, označenou v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a
pozemkové parcely č. 504 o výměře 147m2, označená v katastru nemovitostí jako trvalý
travní porost, vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov a panem R. H., 407 53 Jiříkov a tento
návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 20.11.2006, na odkup domu
č.p. 626 v části obce Starý Jiříkov na stavební parcele č. 676/2, se stavební parcelou č. 676/2 o
výměře 723m2, označenou v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a
pozemkové parcely č. 504 o výměře 147m2, označená v katastru nemovitostí jako trvalý
travní porost, vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov a panem R. H.9, 407 53 Jiříkov.
hlasování = 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
c) dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 23.05.2008
I v tomto případě se dodatkem č. 1 upravuje kupní smlouva z roku 2008 - odkup domu čp.
577, ul. Rumburská, o vypuštění podmínek a sankcí. Zastupitelé po projednání rozhodli o
uzavření uvedeného dodatku a přijali usnesení:
Usnesení č. 142/2011
1. ZM projednalo návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 23.05.2008, na odkup domu
č.p. 577 se stavebním pozemkem parcelní č. 270 o výměře 782m2, označeném v katastru
nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parcelní č. 2690/2 o výměře 56m2,
označeném v katastru nemovitostí jako zahrada, vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov a
panem H. D. D., 407 53 Jiříkov a tento návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě bere na vědomí.
2. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 23.05.2008, na odkup domu
č.p. 577 se stavebním pozemkem parcelní č. 270 o výměře 782m2, označeném v katastru
nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parcelní č. 2690/2 o výměře 56m2,
označeném v katastru nemovitostí jako zahrada, vše v k.ú. Jiříkov, mezi Městem Jiříkov a
panem H. D. D., 407 53 Jiříkov.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
d) jmenování pracovní skupiny na posouzení studií zda rekonstrukce nebo výstavba MŠ
Zastupitelé v úvodu zasedání rozhodli o jmenování komise na posouzení studií výstavby nebo
rekonstrukce mateřské školy a přijali usnesení:
Usnesení č. 143/2011
ZM jmenuje pracovní skupinu na posouzení studií k výstavbě nové budovy pro Mateřskou
školu nebo rekonstrukci stávající budovy Mateřské školy v ul. Hradecká ve sloţení: Ing. Jiří
Cobl, Ing. Petr Simandl, p. Vlastimil Havlůj, p. Pavel Ducháč, p. Václav Jirkovský, p.
Jindřich Jurajda, p. Miroslav Horák, p. Petr Dufek, pí Lenka Majáková, koordinátor p.
Miroslav Sabo.
hlasování = 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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11. Diskuze zastupitelů
Starosta města podrobně informoval zastupitele o usneseních z předešlých schůzí rady města.
Hovořil o vile po PČR v Mánesově ulici, kdy písemně poţádá o moţné odkoupení.
Pan Jirkovský upozornil na vylidňování výběţku.
Paní Stoţická vznesla dotaz, zda se ví, kdo koupil Kino? Starosta města odpověděl: na úřad
přišli dva mladíci, majitelé, kteří mají v plánu zřídit Sport bar, kdy by se v pátek pořádaly
diskotéky pro mladé, v sobotu pro pokročilé, jedenkrát za 14 dní.
Mgr. Pokorák poděkoval za zpracovaný přehled staveb ve městě a dotázal se na opravu oken
ve škole. Odpověděl pan Sabo: čeká se na dotační titul, který má být vyhlášen, firma BKN
Vysoké Mýto se nabídla zpracovat podklady – zateplení a výměna oken na Základní škole
Jiříkov.
Více dotazů a připomínek zastupitelů nebylo prezentováno.
12. Závěr
Program zasedání byl vyčerpán. Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za
účast a ukončil 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Jiříkova v 18:45 hodin.

Schválil starosta města Michal Maják

..........................................

V Jiříkově 25. října 2011
Zapsala: Praţenková 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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