
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. 

 

 

 

Z Á P I S 

 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 13. listopadu 2018 

v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 

 

      ……………………………..  ……………………….……. 

            p. Miroslav Horák                       pí Naděžda Stožická 

 

 

      Zasedání se zúčastnilo 12 členů Zastupitelstva města Jiříkov 

  
 

Omluveni:  p. Mgr. Michal Mrázek 

  pí Pavlína Wittgruberová 

  pí Milena Horáková 
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1. Zahájení 

Pořízený audio záznam z průběhu zasedání ZM pro kontrolu správnosti a úplnosti zápisu nebyl 

doslovně přepisován. Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele a občany 

města. V 16:00 hodin zahájil 2. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno 

12 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné. 

 

Po úvodu bylo přistoupeno ke složení slibu zvoleného zastupitele, na volební období  

2018 – 2022, pana Mgr. Josefa Pokoráka, který se nezúčastnil ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva města Jiříkova a tudíž nemohl slib dříve složit. Složení slibu proběhlo tak, že  

pan Michal Maják, přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu města Jiříkova a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ Následně byl vyzván výše jmenovaný člen zastupitelstva ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 

 

Následně proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města 

navrženi: 

předseda: Paní Mgr. Jana Podzimková           hlasování = 11 pro, 1 se zdržel   

člen: Pan Robert Altman                     hlasování = 12 pro    

člen: Pan Ing. Jindřich Jurajda                 hlasování = 12 pro  

V tomto složení byla návrhová komise schválena. 

Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Miroslav Horák a paní 

Naděžda Stožická, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.  

 

Dále starosta města seznámil členy zastupitelstva s programem a následně dal hlasovat  

o programu 2. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.   hlasování = 12 pro 

 

Pan starosta M. Maják představil přítomným členům zastupitelstva a občanům města Jiříkova, 

vedoucí pracovníky jednotlivých odborů Městského úřadu Jiříkov, ředitele příspěvkových 

organizací Města Jiříkova a nově zvolené členy zastupitelstva města Jiříkova.  

 

Poté pan starosta zahájil kontrolu usnesení: 

2. Kontrola usnesení z minulých zasedání 

Pan tajemník, vedoucí jednotlivých odborů a pan starosta podrobně informovali přítomné 

zastupitele a občany o plnění usnesení z minulých zasedání ZM: 

Majetkové záležitosti: 17. ZM: usn. č. 334/2017 – trvá (Smlouva zatím nebyla uzavřena,  

dle podmínek stanovených SčVK, a.s., dlouhodobější úkol.), 18. ZM: usn. č. 372/2017 – trvá 

(Zpracování projektové dokumentace bude zadáno v 2. pol. roku 2018.), 22. ZM:  

usn. č. 466/2018 – trvá (Smlouva je připravena k podpisu, čeká se na podpis kupujícího.),  

usn. č. 467/2018 – trvá (Smlouva je připravena k podpisu, čeká se na podpis prodávajícího.),  

24. ZM: usn. č. 513/2018 – trvá (Smlouva je připravena, čeká se na podpis kupujícího.),  

usn. č. 514/2018 – splněno, usn. č. 517/2018 – splněno, usn. č. 518/2018 – trvá (Darovací 

smlouva je projednávána na Povodí Ohře, s.p. Souhlas musí dát MZe), 25. ZM: usn. č. 538/2018 

– trvá (Kupní smlouva je připravena k podpisu, čekáme na podpis kupujících.), 26. ZM:  

usn. č. 549/2018 – splněno, usn. č. 550/2018 – splněno, usn. č. 551/2018 – splněno,  

usn. č. 552/2018 – splněno, usn. č. 553/2018 – splněno, usn. č. 554/2018 – splněno,  

usn. č. 555/2018 – splněno, usn. č. 556/2018 – splněno, usn. č. 557/2018 – trvá (Smlouva na 

odkup nemovitosti se vypracovává.), usn. č. 558/2018 – trvá (Smlouva na odkup nemovitosti  

se vypracovává.), usn. č. 559/2018 – splněno, usn. č. 560/2018 – trvá (Smlouva na prodej 
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nemovitostí se vypracovává.), usn. č. 561/2018 – trvá (Smlouva na prodej nemovitosti se 

vypracovává.), usn. č. 562/2018 – splněno 

Finanční záležitosti: 26. ZM:  usn. č. 563/2018 – splněno, usn. č. 564/2018 – splněno,   

usn. č. 565/2018 – splněno, usn. č. 566/2018 – splněno, usn. č. 567/2018 – splněno,  

usn. č. 568/2018 – splněno,  usn. č. 569/2018 – splněno, usn. č. 570/2018 – splněno  

Různé: 26. ZM:  usn. č. 571/2018 – splněno,  usn. č. 572/2018 – splněno, usn. č. 573/2018 – 

splněno, usn. č. 574/2018 – splněno, usn. č. 575/2018 – splněno,  usn. č. 577/2018 – splněno 

Po provedené kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZM bylo zastupiteli přijato 

následující usnesení: 

Usnesení č. 16/2018 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova.             hlasování = 12 pro 

 

3. Dotazy a připomínky občanů 

 

Pan E. F. – Přednáším dotaz ohledně kácení stromů v Plzeňské ulici, v místě kde se nachází 

panelová cesta, kdy občané města nebyli s touto situací kácení stromů seznámeni. Ze strany 

Městského úřadu Jiříkov bylo sděleno, že pozemek, kde se stromy nachází, je ve vlastnictví 

města a kácení se provádí z důvodu parkovacích ploch.   

Paní Bc. L. L. DiS. – Situaci ohledně aleje stromů v Plzeňské ulici sledujeme dlouhodobě, a to 

již od roku 2010. V letních měsících letošního roku byl zjištěn zhoršený stav prvního stromu a 

tudíž pátráno po příčině. Máme fotodokumentaci, ze které je patrné prosychání horní části 

koruny, a to do takové míry, že ze stromu začala opadávat kůra i ze spodní části kmene. Kácení 

zmiňovaných stromů nebylo z důvodu vytvoření parkovacích ploch. Veškeré stromy byly 

znalecky posouzeny za přítomnosti Mgr. F., který je soudním znalcem v oboru. Citace ze 

znaleckého posudku: „Veškeré Javory byly napadeny dřevomorem kořenovým, kdy houba 

způsobí zlom kmene nebo vylomení kmenu z kořenového systému. V blízkosti místní komunikace 

je tato situace extrémně nebezpečná a může způsobit jak škodu materiální, tak ohrožení zdraví 

a životů. Posuzované dřeviny jsou v kritickém stavu.“  

Pan starosta – Situaci ve věci vlastníka pozemku prověří vedoucí odboru pan M. Sabo. 

Pan E. F. – Upozorňuji na zneužívání vozidla Města Jiříkova pracovníky veřejně prospěšných 

prací, kteří neustále navážejí starý nábytek ke svému domu, který rozštípou v kůlně a poté pálí. 

Například včera ráno se v okolí nedalo vůbec dýchat, a to díky tomu, že tam neustále tyto věci 

spalují.   

Pan starosta – Pokud k tomuto dochází, necháme prověřit. V žádném případě nemohou využívat 

a zneužívat služební vozidlo k soukromým účelům.  

 

4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova 

a) prodej nemovitostí 

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo přednesl zastupitelstvu 

města prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. Jedná se o pozemky p.p.č. 460  

a p.p.č. 461 vše v k.ú. Jiříkov. Pozemky byly geometricky zaměřeny a rozděleny tak, že vznikl 

pozemek o celkové výměře 1035 m2.  Zbývající pozemek byl sloučen do sousední parcely,  

aby byl přístupný z komunikace. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního 

prostředí a finančním výboru, oba orgány prodej doporučují.  Záměr prodeje byl schválen  

na zasedání zastupitelstva města dne 25. 09. 2018 a zveřejněn na úřední desce od 24. 10. 2018.  
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Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 17/2018 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 461 (trvalý 

travní porost)   o  výměře  137 m2  a  části  p.p.č.  460  (trvalý travní porost) o výměře 898 m2 

vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1549-125/2018, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

manželům R. a Z. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

9.500,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná 

pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují 

rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 461 (trvalý travní 

porost)   o  výměře  137 m2  a  část  p.p.č. 460  (trvalý travní porost)  o  výměře 898 m2  

vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1549-125/2018, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

manželům R. a Z. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

9.500,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná 

pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují 

rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.     hlasování = 12 pro 

 

5. Usnesení z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová předložila zastupitelům města 

usnesení z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova a Plán činnosti 

Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova pro volební období 2018 – 2022.  

Starosta města pan M. Maják dal nejdříve hlasovat o bodu č. 1 a č. 2 z usn. č. 18/2018 

s výsledkem hlasování 12 pro, a poté dal hlasovat o samostatném bodu č. 3 z usn. č. 18/2018 

s výsledkem hlasování 12 pro. 

Zastupitelstvo města přijalo k tomuto bodu usnesení: 

Usnesení č. 18/2018 

1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva 

města Jiříkova ze dne 07. 11. 2018.  

2. ZM projednalo předložený návrh Plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města 

Jiříkova pro volební období 2018 – 2022.       hlasování = 12 pro 

3. ZM schvaluje předložený Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova pro 

volební období 2018 – 2022.           hlasování = 12 pro 

 

6. Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a) rozpočtové provizorium na rok 2019 

Paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupitelstvem města přípravu rozpočtového provizoria 

na rok 2019. Finanční výbor projednal na svém zasedání a doporučil přijmout. Rada města 

projednala a také doporučila přijmout. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 19/2018 

1. ZM rozhodlo přijmout z důvodu komunálních voleb a změny zastupitelstva obce na rok 

2019 rozpočtové provizorium. 

2. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru -  zpracovat pouze návrh rozpočtového 

provizoria Města Jiříkova na rok 2019 a předložit ho ZM na prosincovém zasedání. 

             hlasování = 12 pro 
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b) poskytování dotací z rozpočtu města 

Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města poskytování dotací z rozpočtu 

města pro rok 2019. Finanční výbor projednal a doporučil přijmout. Rada města projednala  

a doporučila přijmout.  

 

Paní Ing. N. Kopecká – Měla bych návrh. Uvádíte, že poskytnutá dotace bude činit maximálně 

90% celkových nákladů skutečně na účel vynaložených. Proč se to tedy nedá uzpůsobit na to, 

aby děti do 18 let měly 100%, abychom je podporovali a dospělí, kteří to dělají z vlastní vůle, 

by mohli mít kolem 50-60%. Potom bychom tyto procenta mohli více využívat pro děti.  

Paní Ing. J. Schovancová – Podmínky by měly být stejné a jednotné pro všechny spolky. 

Poslední dva roky to bylo stejné a nebyl s tím žádný problém, ale je to samozřejmě věc návrhu. 

Pan Ing. J. Jurajda – Také bych neměnil, 90% se nám osvědčilo. Spolek může založit nebo vést 

pouze člověk starší 18 let, a to jestli dělá akci pro děti, není v podstatě důvod nějakým způsobem 

posuzovat, zdali dostane více nebo méně finančních prostředků. Zůstal bych u 90%, jako bylo 

zvykem. 

Pan Mgr. J. Pokorák – Jsem pro to také zachovat 90% celkových nákladů. 

Pan R. Mark – Orientuji se v oblasti dotací sportu a zůstal bych pro zachování tohoto statusu. 

Ministerstvo školství má věk do 21 let, ale mají to primárně určené a musí se prokazovat kolik 

má ten určitý klub dětí a o které se stará. Kdybychom to chtěli selektovat na starší a mladší 

sportovce, museli bychom mít dva instituty. Jeden určený primárně pro sportování dětí a druhý 

vymezený pro sportování dospělých osob. Čerpání dotací Města Jiříkova je poměrně jednodušší 

než získání dotací z Ústeckého kraje.  

Paní Mg. J. Podzimková – Zde nejde o zvýhodnění členských příspěvků. Jedná se o příspěvek 

na činnost, ale nikoliv úleva pro jednotlivého člena. Dotace je na celý spolek, zřejmě došlo 

k neporozumění.  

Pan starosta M. Maják se zeptal paní zastupitelky Ing. Nikol Kopecké, zdali trvá na svém 

návrhu na procentuální změnu celkových nákladů poskytnutých dotací. Paní Ing. N. Kopecká 

se vyjádřila, že již na svém návrhu netrvá. 

Po diskuzi dal pan starosta hlasovat a zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 20/2018 

1. ZM projednalo formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Jiříkova“. 

2. ZM rozhodlo zvolit opět pro rok 2019, dle zkušeností z přecházejících, let individuální 

poskytování dotací, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, obecně neziskovým organizacím, tedy jen organizacím  

a spolkům, které mají přiděleno IČ a jen na provozní výdaje. 

3. ZM schvaluje formulář „ Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Jiříkova“. 

             hlasování = 12 pro 

 

c) dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 

Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města přijetí dotace na aktivní politiku 

zaměstnanosti. Finanční výbor projednal a doporučil dotaci přijmout. Rada města projednala  

a doporučila dotaci přijmout. Následně zastupitelé města přijali usnesení: 
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Usnesení č. 21/2018 

1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti  

ve výši 852.479,- Kč, přijatou v období od 01. 07. 2018 do 30. 09. 2018. 

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. 

             hlasování = 12 pro 

 

d) změna podmínky použití poskytnuté dotace 

Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města, byla žádost 

Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., o změnu použití poskytnuté dotace na vydání publikace 

„Po stopách jiříkovských řezbářů a betlémářů“, a to zrušením podmínky neprodejnosti této 

publikace. Finanční výbor projednal a doporučil schválit. Rada města projednala a doporučila 

schválit. Místostarosta města pan Ing. Jindřich Jurajda informoval přítomné členy zastupitelstva 

města, že má k projednávané věci vztah, neboť je členem uvedeného spolku, ale využije svého 

práva hlasovat a hlasování se zúčastní. Zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 22/2018 

1. ZM  projednalo  žádost Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 04389735, zastoupeného starostou spolku O. P., o změnu použití poskytnuté dotace na 

vydání publikace „Po stopách jiříkovských řezbářů a betlémářů“ ve výši 26.000,- Kč, a to zrušit 

podmínku neprodejnosti této publikace. 

2. ZM rozhodlo vyhovět žádosti o změnu použití poskytnuté dotace a zrušit podmínku 

neprodejnosti.  

3. ZM bere na vědomí  návrh  dodatku  č. 2  Veřejnoprávní  smlouvy  o   poskytnutí  dotace  

č. 2/2018, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s.,  

Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, zastoupeným starostou spolku O. P.  

4. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2018, 

mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 04389735.  

5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace č. 2/2018, mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 

407 53 Jiříkov, IČ: 04389735.          hlasování = 12 pro 

 

e) zrušení odvodu odpisů roku 2018 a odvodu investičního fondu 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města žádost ředitele příspěvkové organizace 

Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, o možnost použití odpisů roku 2018  

a následně investičního fondu, na úhradu projektové dokumentace, na rekonstrukci objektu  

č.p. 563, ul. Londýnská. Dále doplnil pan Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel příspěvkové 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, důvod odvodu odpisů roku 2018 

a odvodu celého investičního fondu v roce 2018, kdy příspěvková organizace použije tyto 

finanční prostředky na úhradu projektové dokumentace, na rekonstrukci výše uvedeného 

objektu. Finanční výbor projednal a doporučil schválit. Rada města projednala a doporučila 

schválit. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 23/2018 

1. ZM projednalo žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální 

služby Jiříkov, o možnost použití odpisů roku 2018 a následně investičního fondu, na úhradu 

projektové dokumentace, na rekonstrukci objektu č.p. 563, ul. Londýnská. Odvod odpisů roku 

2018 a odvod celého investičního fondu byl příspěvkové organizaci uložen zastupitelstvem 

města dne 12. 12. 2017. 

2. ZM rozhodlo zrušit odvod odpisů roku 2018 a odvod celého investičního fondu v roce 2018 

příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov s tím,  
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že příspěvková organizace tyto prostředky použije na úhradu projektové dokumentace  

na rekonstrukci objektu č.p. 563, ul. Londýnská.      hlasování = 11 pro, 1 proti 

 

f) rozpočtové opatření č. 18/2018 Města Jiříkova a převod prostředků do fondu rezerv 

Dále paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města rozpočtové opatření č. 18/2018  

a převod prostředků do fondu rezerv. Finanční výbor projednal a oboje doporučil schválit. 

 

Pan R. Mark – Rezervní fond má přímo nějaké určení? 

Paní Ing. J. Schovancová – Na používání rezervního fondu je schválena zastupitelstvem města 

směrnice, ve které jsou stanoveny pravidla. 

 

Paní Ing. N. Kopecká –  Město Jiříkov, v období od 01. 01. 2010 – 31. 08. 2018, kácelo dřeviny 

za necelých 300.000,- Kč. Dřeviny se prodaly, ale v materiálech není tato částka (zisk) nikde 

evidována. 

Paní Ing. J. Schovancová – V období roku 2010 až 2018, je na každý rok jeden rozpočet, kterého 

se tento příjem týkal. Na správu dřevin má uzavřenou smlouvu sbor dobrovolných hasičů, kteří 

tyto dřeviny kácí, likvidují a jednou za čtvrt roku poskytují zprávu městu, kde se rozhodne kam 

tyto finanční prostředky nadále půjdou. Do rezervního fondu tyto peníze nepatří.   

 

Pan Ing. R. Hase – Kolik bude v rezervním fondu finančních prostředků? 

Paní Ing. J. Schovancová – Zhruba 15.000.000,- Kč. 

 

Po diskuzi dal starosta města pan M. Maják nejdříve hlasovat o samostatném bodu č. 1  

z usn. č. 24/2018 s výsledkem hlasování 12 pro, a poté dal hlasovat o bodu č. 2 a č. 3  

z usn. č. 24/2018 s výsledkem hlasování 12 pro. Zastupitelstvo města přijalo k tomuto bodu 

usnesení: 

Usnesení č. 24/2018 

1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 18/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové 

opatření č. 18/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.     hlasování = 12 pro 

2. ZM rozhodlo převést uspořené finanční prostředky roku 2018 ze základního běžného účtu 

do fondu rezerv ve výši 6.600.000,- Kč a převod provést do 30. 11. 2018. Tento fond bude 

použit při tvorbě rozpočtu na rok 2019 k případnému financování výdajů roku 2019. 

3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru  - provést výše uvedený převod finančních 

prostředků na účet fondu rezerv.         hlasování = 12 pro 

 

g) rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Jiříkov – Rekonstrukce požární zbrojnice“ 

Vedoucí odboru vnitřní správy pan Mgr. Jiří Semerád projednal se zastupitelstvem města 

rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Jiříkov – Rekonstrukce požární zbrojnice“, vydané 

Ministerstvem vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7. Následně zastupitelé města přijali 

k tomuto bodu níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 25/2018 

1. ZM projednalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci s názvem „Jiříkov – Rekonstrukce 

požární zbrojnice“, vydané Ministerstvem vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 936/3,  

170 00 Praha 7, na základě kterého obdrželo Město Jiříkov dotaci ve výši 4.500.000,- Kč  

a také financování akce, jejíž celkový rozpočet činí 10.731.720,61 Kč, včetně DPH. 
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2. ZM rozhodlo: 

a) schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci s názvem „Jiříkov – Rekonstrukce 

požární zbrojnice“, vydané Ministerstvem vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 936/3,  

170 00 Praha 7, na základě kterého obdrželo Město Jiříkov dotaci ve výši 4.500.000,- Kč. 

b) přijmout dotaci ve výši 4.500.000,- Kč na akci „Jiříkov – Rekonstrukce požární 

zbrojnice“, od Ministerstva vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7. 

c) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování 

akce „Jiříkov – Rekonstrukce požární zbrojnice“, ve výši 6.231.720,61 Kč, budou kryty  

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018/2019.        hlasování = 12 pro 

 

h) smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“ 

Pan M. Sabo přednesl zastupitelům města Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt 

„Domácí kompostování v Jiříkově“. Jedná se o Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace  

na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, vydanou Ústeckým krajem, Velká Hradební 

3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, kdy by mělo Město Jiříkov obdržet částku 245.000,- Kč. 

Z rozpočtu města bude uhrazena částka 179.000,- Kč a mělo by se nakoupit min. 100 ks 

kompostérů, 45 ks domácích kompostovacích nádob do kuchyní a 90 ks balení biologicky 

rozložitelných sáčků.  

 

Pan R. Mark – Jaká je podstata celé této akce domácího kompostování? Pokud občané obdrží 

tento domácí kompostér, budou muset splnit nějakou zpětnou vazbu nebo podmínky? 

Pan starosta – V rámci města máme hnědé popelnice na bioodpad, které musíme vyvážet a 

zabezpečit likvidaci zelené hmoty. Chtěli bychom oslovit občany, aby si tuto popelnici na bio 

odpad vyměnili za kompostér a kompostovali zelenou hmotu v rámci svých nemovitostí. Nárůst 

odvozu zeleně je neúměrně vysoký a tímto bychom chtěli šetřit prostředky města. 

Pan R. Mark – Některé obce dělají projekty svých vlastních kompostáren a následně mají příjem 

z prodané hmoty. Poskytovaly se na to i nějaké dotační tituly. Neuvažuje se výhledově o zřízení 

kompostárny? Mohlo by to být pro město zajímavé např. v rámci zaměstnanosti. 

Pan starosta – Například město Šluknov má zřízenou kompostárnu, kde mají s tímto v podstatě 

problém, protože kompostárna zapáchá a lidé si stěžují. Konstatuji jen, že tato záležitost není 

jednoduchá a levná. Myslím si, že by se nevyplatilo dělat v Jiříkově kompostárnu, náklady na 

pořízení a provoz by byly daleko vyšší.  

 

Po krátké diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 26/2018 

1. ZM projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 18/SML4736/SoPD/ZPZ 

na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

2. ZM projednalo podmínky Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  

č. 18/SML4736/SoPD/ZPZ na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, uzavírané mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 

400 02 Ústí nad Labem. 

3. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 18/SML4736/SoPD/ZPZ 

na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

4. ZM rozhodlo schválit podmínky Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  

č. 18/SML4736/SoPD/ZPZ na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, uzavírané mezi 
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Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 

400 02 Ústí nad Labem. 

5. ZM rozhodlo přijmout finanční prostředky ve výši 245.000,- Kč, z rozpočtu Ústeckého 

kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

6. ZM rozhodlo schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši 

245.000,-Kč, poskytnuté Městu Jiříkov, v rámci rozpočtu od Ústeckého kraje, Velká Hradební 

3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, budou kryty 

z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2018. 

7. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace  

č. 18/SML4736/SoPD/ZPZ na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, mezi  

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 

400 02 Ústí nad Labem.           hlasování = 12 pro 

 

i) poskytnutí další dotace TJ SPARTAK Jiříkov, z.s.   

Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s.,  

o poskytnutí další dotace v celkové výši 70.000,- Kč, na výměnu oken a dveří v objektu kabin 

ve sportovním areálu, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. Finanční výbor projednal  

a doporučil poskytnout další dotaci ve výši 70.000,-Kč. Pan starosta M. Maják informoval členy 

zastupitelstva města, že má k projednávané věci vztah, ale využije svého práva hlasovat  

a hlasování se zúčastní. Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 27/2018 

1. ZM projednalo žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 18382801, zastoupené předsedou TJ M. M., o poskytnutí další dotace v celkové výši 

70.000,- Kč, na výměnu oken a dveří v objektu kabin ve sportovním areálu, z rozpočtu Města 

Jiříkova na rok 2018. 

2. ZM rozhodlo poskytnout další dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,  

407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupené předsedou TJ M. M., ve výši 70.000,- Kč,  

na výměnu oken a dveří v objektu kabin ve sportovním areálu, z rozpočtu Města Jiříkova  

na rok 2018. 

3. ZM bere na vědomí  návrh  Dodatku  č. 2  Veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí   dotace 

č. 5/2018, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 

1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ M. M. 

4. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5/2018,  

mezi  Městem  Jiříkov  a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 18382801. 

5. ZM ukládá: místostarostovi města – podepsat Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace č. 5/2018, mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 

1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.            hlasování = 11 pro, 1 se zdržel 

 

7. Různé 

a) informace o činnosti rady města 

Starosta města pan M. Maják projednal se zastupiteli města informace ze 105. schůze RM 

konané dne 01. 10. 2018 a informace ze 106. schůze RM konané dne 15. 10. 2018. 

Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 28/2018 

ZM bere na vědomí informaci starosty města o činnosti rady města v oblasti samostatné 

působnosti, podle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.      hlasování = 12 pro 
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8. Mimořádná odměna starostovi města 

Pan radní M. Horák přednesl zastupitelstvu města návrh na mimořádnou odměnu pro starostu 

města pana Michala Majáka, za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů pro město 

v roce 2017 – 2018. Rada města projednala dne 05. 11. 2018 a doporučila zastupitelstvu města 

schválit mimořádnou odměnu starostovi města, ve výši dvou měsíčních odměn starosty. 

Starosta města pan M. Maják informoval, že se nachází ve střetu zájmu a z tohoto důvodu se 

hlasování zdrží. Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 29/2018 

1. ZM bere na vědomí návrh pana Miroslava Horáka, člena Rady města Jiříkova, na návrh 

mimořádné odměny pro starostu města pana Michala Majáka, za splnění mimořádných  

a zvláště významných úkolů pro město v roce 2017 – 2018. 

2. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí mimořádné odměny v roce 2018 starostovi 

města panu Michalu Majákovi, ve výši dvojnásobku měsíční odměny starosty, za splnění 

mimořádných a zvláště významných úkolů pro město v roce 2017 – 2018.   

               hlasování = 10 pro, 1 proti, 1 se zdržel 

 

9. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

 

Pan R. Mark – Město Jiříkov se dlouhodobě brání plátcovství daně DPH. Byl někdy udělaný 

ekonomický rozbor, jestli by to bylo pro Město Jiříkov přínosem, či nikoliv?  

Paní Ing. J. Schovancová – Ekonomický rozbor byl vytvořen a v minulosti zpracován.  

Pan. R. Mark – Kupříkladu hasičská zbrojnice, kde je dotace ve výši 4.500.000,- Kč  

a 6.000.000,-Kč příspěvek města. Bylo by možné nechat zpracovat porovnání rozdílu mezi 

současným stavem a stavem plátce DPH?  

Pan starosta – DPH není uznatelný náklad v rámci dotací. Navrhuji posoudit probíhající akci 

rekonstrukce hasičské zbrojnice a výhodnost plátcovství DPH. 

 

 

10. Závěr 

Starosta města pan Michal Maják informoval zastupitele o dalším zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova, které se uskuteční dne 11. prosince 2018, v zasedací místnosti Městského úřadu 

Jiříkov, od 16:00 hodin. Dále poděkoval přítomným za účast a ukončil 2. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Jiříkova v 17:15 hodin. 

 

 

 

 

V Jiříkově dne 21. listopadu 2018 

Zapsala: Šárka Fojtová 

Schválil starosta města pan Michal Maják 

 

 

        ……………………………. 

 

 
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. 

 
U S N E S E N Í 

        

z 2. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 13. listopadu 2018 

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)  prodej nemovitostí 

5.   Usnesení z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

 6.   Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a)  rozpočtové provizorium na rok 2019 

      b)  poskytování dotací z rozpočtu města 

c)  dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 

d)  změna podmínky použití poskytnuté dotace 

e)  zrušení odvodu odpisů roku 2018 a odvodu investičního fondu 

             f)   rozpočtové opatření č. 18/2018 Města Jiříkova a převod prostředků do fondu  

                       rezerv 

g)  rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Jiříkov – Rekonstrukce požární 

     zbrojnice“ 
h)  smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Domácí kompostování 

     v Jiříkově“ 
i)  poskytnutí další dotace TJ SPARTAK Jiříkov, z.s.   

            7.   Různé 

                  a)  informace o činnosti rady města 

     8.   Mimořádná odměna starostovi města     

           9.   Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

          10.   Závěr 

 

======================================================== 
 

Usnesení č. 16/2018 

ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulých zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova.              

 

Usnesení č. 17/2018 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 461 (trvalý 

travní porost)   o  výměře  137 m2  a  části  p.p.č.  460  (trvalý travní porost) o výměře 898 m2 

vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1549-125/2018, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

manželům R. a Z. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

9.500,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná 
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pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují 

rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 461 (trvalý travní 

porost)   o  výměře  137 m2  a  část  p.p.č. 460  (trvalý travní porost)  o  výměře 898 m2  

vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1549-125/2018, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

manželům R. a Z. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

9.500,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná 

pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují 

rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat kupní smlouvu na prodej nemovitostí 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.      

 

Usnesení č. 18/2018 

1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 1. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva 

města Jiříkova ze dne 07. 11. 2018.  

2. ZM projednalo předložený návrh Plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města 

Jiříkova pro volební období 2018 – 2022.        

3. ZM schvaluje předložený Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova pro 

volební období 2018 – 2022.            

 

Usnesení č. 19/2018 

1. ZM rozhodlo přijmout z důvodu komunálních voleb a změny zastupitelstva obce na rok 

2019 rozpočtové provizorium. 

2. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru -  zpracovat pouze návrh rozpočtového 

provizoria Města Jiříkova na rok 2019 a předložit ho ZM na prosincovém zasedání. 

              

Usnesení č. 20/2018 

1. ZM projednalo formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Jiříkova“. 

2. ZM rozhodlo zvolit opět pro rok 2019, dle zkušeností z přecházejících, let individuální 

poskytování dotací, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, obecně neziskovým organizacím, tedy jen organizacím  

a spolkům, které mají přiděleno IČ a jen na provozní výdaje. 

3. ZM schvaluje formulář „ Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Jiříkova“. 

              

Usnesení č. 21/2018 

1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti  

ve výši 852.479,- Kč, přijatou v období od 01. 07. 2018 do 30. 09. 2018. 

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. 

              

Usnesení č. 22/2018 

1. ZM  projednalo  žádost Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 04389735, zastoupeného starostou spolku O. P., o změnu použití poskytnuté dotace na 

vydání publikace „Po stopách jiříkovských řezbářů a betlémářů“ ve výši 26.000,- Kč, a to zrušit 

podmínku neprodejnosti této publikace. 
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2. ZM rozhodlo vyhovět žádosti o změnu použití poskytnuté dotace a zrušit podmínku 

neprodejnosti.  

3. ZM bere na vědomí  návrh  dodatku  č. 2  Veřejnoprávní  smlouvy  o   poskytnutí  dotace  

č. 2/2018, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s.,  

Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, zastoupeným starostou spolku O. P.  

4. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2018, 

mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 04389735.  

5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace č. 2/2018, mezi Městem Jiříkov a Spolkem jiříkovských betlémářů, z.s., Filipov 249, 

407 53 Jiříkov, IČ: 04389735.           

 

Usnesení č. 23/2018 

1. ZM projednalo žádost ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ - sociální 

služby Jiříkov, o možnost použití odpisů roku 2018 a následně investičního fondu, na úhradu 

projektové dokumentace, na rekonstrukci objektu č.p. 563, ul. Londýnská. Odvod odpisů roku 

2018 a odvod celého investičního fondu byl příspěvkové organizaci uložen zastupitelstvem 

města dne 12. 12. 2017. 

2. ZM rozhodlo zrušit odvod odpisů roku 2018 a odvod celého investičního fondu v roce 2018 

příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov s tím,  

že příspěvková organizace tyto prostředky použije na úhradu projektové dokumentace  

na rekonstrukci objektu č.p. 563, ul. Londýnská.       

 

Usnesení č. 24/2018 

1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 18/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové 

opatření č. 18/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.      

2. ZM rozhodlo převést uspořené finanční prostředky roku 2018 ze základního běžného účtu 

do fondu rezerv ve výši 6.600.000,- Kč a převod provést do 30. 11. 2018. Tento fond bude 

použit při tvorbě rozpočtu na rok 2019 k případnému financování výdajů roku 2019. 

3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru  - provést výše uvedený převod finančních 

prostředků na účet fondu rezerv.       

 

Usnesení č. 25/2018 

1. ZM projednalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci s názvem „Jiříkov – Rekonstrukce 

požární zbrojnice“, vydané Ministerstvem vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 936/3,  

170 00 Praha 7, na základě kterého obdrželo Město Jiříkov dotaci ve výši 4.500.000,- Kč  

a také financování akce, jejíž celkový rozpočet činí 10.731.720,61 Kč, včetně DPH. 

2. ZM rozhodlo: 

a) schválit Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci s názvem „Jiříkov – Rekonstrukce 

požární zbrojnice“, vydané Ministerstvem vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 936/3,  

170 00 Praha 7, na základě kterého obdrželo Město Jiříkov dotaci ve výši 4.500.000,- Kč. 

b) přijmout dotaci ve výši 4.500.000,- Kč na akci „Jiříkov – Rekonstrukce požární 

zbrojnice“, od Ministerstva vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7. 

c) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků na spolufinancování 

akce „Jiříkov – Rekonstrukce požární zbrojnice“, ve výši 6.231.720,61 Kč, budou kryty  

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018/2019.         
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Usnesení č. 26/2018 

1. ZM projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 18/SML4736/SoPD/ZPZ 

na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, uzavírané mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464, 

407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

2. ZM projednalo podmínky Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  

č. 18/SML4736/SoPD/ZPZ na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, uzavírané mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 

400 02 Ústí nad Labem. 

3. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 18/SML4736/SoPD/ZPZ 

na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, mezi Městem Jiříkov, Náměstí 464,  

407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

4. ZM rozhodlo schválit podmínky Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  

č. 18/SML4736/SoPD/ZPZ na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, uzavírané mezi 

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 

400 02 Ústí nad Labem. 

5. ZM rozhodlo přijmout finanční prostředky ve výši 245.000,- Kč, z rozpočtu Ústeckého 

kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

6. ZM rozhodlo schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši 

245.000,-Kč, poskytnuté Městu Jiříkov, v rámci rozpočtu od Ústeckého kraje, Velká Hradební 

3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, budou kryty 

z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2018. 

7. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace  

č. 18/SML4736/SoPD/ZPZ na projekt „Domácí kompostování v Jiříkově“, mezi  

Městem Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 

400 02 Ústí nad Labem.            

 

Usnesení č. 27/2018 

1. ZM projednalo žádost TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 18382801, zastoupené předsedou TJ M. M., o poskytnutí další dotace v celkové výši 

70.000,- Kč, na výměnu oken a dveří v objektu kabin ve sportovním areálu, z rozpočtu Města 

Jiříkova na rok 2018. 

2. ZM rozhodlo poskytnout další dotaci TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a,  

407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupené předsedou TJ M. M., ve výši 70.000,- Kč,  

na výměnu oken a dveří v objektu kabin ve sportovním areálu, z rozpočtu Města Jiříkova  

na rok 2018. 

3. ZM bere na vědomí  návrh  Dodatku  č. 2  Veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí   dotace 

č. 5/2018, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 

1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ M. M. 

4. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 5/2018,  

mezi  Městem  Jiříkov  a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 18382801. 

5. ZM ukládá: místostarostovi města – podepsat Dodatek č. 2 Veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace č. 5/2018, mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 

1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.             

 

Usnesení č. 28/2018 

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.       
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Usnesení č. 29/2018 

1. ZM bere na vědomí návrh pana Miroslava Horáka, člena Rady města Jiříkova, na návrh 

mimořádné odměny pro starostu města pana Michala Majáka, za splnění mimořádných  

a zvláště významných úkolů pro město v roce 2017 – 2018. 

2. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí mimořádné odměny v roce 2018 starostovi 

města panu Michalu Majákovi, ve výši dvojnásobku měsíční odměny starosty, za splnění 

mimořádných a zvláště významných úkolů pro město v roce 2017 – 2018.   

        

 

Ověřovatelé usnesení: 

 

 

 

 

  .……………………………..         …………………………….. 

           p. Miroslav Horák                        pí Naděžda Stožická 

 

 

 

 

 

V Jiříkově dne 21. 11. 2018 

Zapsala: paní Šárka Fojtová 

 

 
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. 
 


