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      Zasedání se zúčastnilo 11 členů Zastupitelstva města Jiříkov 
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  p. Petr Dufek 

  pí Ing. Nikol Kopecká 
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1. Zahájení 

Pořízený audio záznam z průběhu 4. 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 4. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo 

přítomno 11 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.  

 

Před volbou pracovních orgánů do návrhové komise vystoupil pan I. F. H. a požadoval 

vysvětlení termínu „návrhová komise“. Starosta města vysvětlil, že návrhová komise 

připravuje podle výsledků jednání návrhy jednotlivých usnesení.  

 

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

navrženi: 

předseda: Paní Milena Horáková                   hlasování = 10 pro, 1 se zdržel    

člen: Pan Miroslav Horák            hlasování = 11 pro    

člen: Pan Rudolf Mark                         hlasování = 10 pro, 1 se zdržel 

V tomto složení byla návrhová komise schválena. 

Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Robert Altman  

a paní Pavlína Wittgruberová, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.  

 

Dále pan starosta M. Maják požádal členy zastupitelstva města o změnu a přečíslování 

programu 4. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov, a to vypuštěním bodu č. 3 (Stanovení 

počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva) ze stávajícího programu a následně 

stávající body programu č. 4 až č. 7 přečíslovat jako body č. 3 až č. 6. Starosta města dal 

nejdříve hlasovat o vypuštění bodu č. 3 stávajícího programu 4. zasedání zastupitelstva města, 

s výsledkem hlasování 11 pro. Po té přečetl nově přečíslovaný program 4. zasedání 

zastupitelstva města a dotázal se přítomných, zdali mají nějaké návrhy na doplnění dnešního 

programu. K tomuto vystoupil pan I. F. H., který navrhl členům zastupitelstva města, aby se 

bod č. 3 nově přečíslovaného programu „Stanovení další uvolněné funkce  

– místostarosty města“ neprojednával. Následně starosta města přednesl návrh občana, a to  

o vypuštění bodu č. 3 „Stanovení další uvolněné funkce – místostarosty města“ z programu  

4. zasedání zastupitelstva města, o kterém dal hlasovat, s výsledkem hlasování 0 pro, 11 proti, 

0 se zdržel.  

Byl přečten program, kde návrh pana I. F. H. nebyl zastupiteli města schválen, a proto dal 

starosta města pan M. Maják hlasovat o programu 4. zasedání zastupitelstva města s novým 

přečíslováním, který zastupitelé města schválili s výsledkem hlasování 11 pro. 

 

Dále pan M. Maják konstatoval, že zápis a usnesení z 3. zasedání ZM je stále zveřejněn na 

úřední desce a je taktéž k nahlédnutí na sekretariátu Městského úřadu Jiříkov.  

 

2. Dotazy a připomínky občanů 

Pan starosta M. Maják požádal občany města Jiříkova o dotazy a připomínky, které by chtěli 

prezentovat na dnešním zasedání zastupitelstva města.  

K tomuto vystoupil pan Ing. Bc. J. S., který informoval přísedící zastupitele  

a občany města, o jeho 9-ti leté působnosti na pozici ředitele příspěvkové organizace  

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, a učinil prohlášení ke svému odvolání 

z funkce ředitele příspěvkové organizace. Konstatoval, že jeho prohlášení má velmi 

významný charakter a požádal, aby prohlášení, které přednesl, bylo přílohou zápisu  

z dnešního jednání zastupitelstva města (Příloha č. 1 Zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva 

města Jiříkov - Prohlášení k odvolání ředitele Domova důchodců v Jiříkově Filipově).  
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p. G. K. – V poslední době se zabýváte většinou rozdělováním peněz, odměn, navyšování 

zastupitelství atd., kdy dle mého překračujete limit. Například u rozdělování odměn pro 

ředitele příspěvkových organizací, bych chtěl vidět důvodovou zprávu, co tak výjimečného 

pro organizaci udělali. Dalším dotazem je otázka, jak skončil proces v rámci soudního řízení 

s bývalým ředitelem Základní školy Jiříkov a paní J. 

Starosta města – Soudní řízení není stále ukončeno, je ve fázi odvolání. Právník Města  

do tohoto nevstupoval. 

Mgr. Bc. V. Šamša – Město Jiříkov není účastníkem řízení a soud není oprávněn nám 

výsledek poskytovat.  

p. E. F. – Zajímala by mne reakce zastupitelů města na situaci v rámci odvolání ředitele 

příspěvkové organizace pana Ing. Bc. J. S. Dále upozorňuji na jiříkovské Kino, kde stále 

dochází ke krádežím a rozebírání objektu. Mělo by se aktivněji vstoupit do jednání 

s majitelem tohoto objektu. 

Starosta města - Rada města Jiříkova odvolala pana Ing. Bc. J. S., a to bez udání důvodů.  

Starosta města – Městská policie zajistila v objektu Kina 2 občany města Jiříkova a zavolala 

státní policii, která dále situaci řešila. Kontaktoval jsem pana majitele T. H.  

o zabezpečení objektu. Budovu monitorujeme. V příštím týdnu přislíbil pan T. H., že se k nám 

dostaví a budeme dále jednat o snížení kupní ceny. 

p. R. Mark – K domovu důchodců a odvolaného ředitele této organizace. Proběhla na základě 

podnětu a informací v anonymním dopise, nějaká vnitřní kontrola? Klasický úřední postup, 

jaký je z toho výstup, zdali byl sepsán protokol o provedení kontroly, ze které by se dalo 

odvodit nějaké další jednání, pověření ke kontrole a úkony které by směřovaly k tomu, zdali 

se činy zakládají na pravdě či ne. 

Starosta města – Rada města Jiříkova pověřila starostu města k provedení kontroly, kdy 

společně s panem místostarostou byla tato kontrola provedena. Z tohoto přezkoumávání 

vyplynuly další záležitosti, které jsou v rámci usnesení Rady města Jiříkova.  

p. V. H. – Chci se zeptat, jestli uvolněný pan místostarosta odvede práci ve výši  

37.000,-Kč měsíčně. Na webových stránkách okolních měst jsou informace, které zde  

na stránkách města chybí. Petice občanů z Karlovy a Londýnské ulice ohledně výstavby 

nového vodovodu. Je na to stavební povolení a projektová dokumentace, cena je poměrně 

vysoká. Kdyby zde byly technické služby, cena na pořízení by byla o mnoho menší a ušetřily 

by se finanční prostředky. Za další je úletem koupit objekt bývalých uhelných skladů, protože 

kdyby se budova hasičárny neopravovala a postavila nová, tak to vyšlo na méně peněz a stará 

hasičárna by se dala využít jinak. To samé s Kinem, čekáme, až to někdo opět zapálí, není zde 

žádné Kulturní využití.  

Starosta města – Děláme vše v rámci zákona. 

p. J. K. – Otázka Kina je na místě. Město by mohlo zveřejnit na webových stránkách výzvu 

k tomu, jak by občané města Jiříkova viděli možné další využití tohoto objektu  

a všeobecně kulturu ve městě. Doufám, že jednání s vlastníkem bude rychlé a dojde k úspěšné 

dohodě.  

Starosta města – V roce 2013 byl na zastupitelstvu města odkup kina projednáván, kdy bylo 

kino nabídnuto za 1.800.000,-Kč. Již v minulosti byla zveřejněna výzva pro občany k využití 

objektu, ale i přes to nikdo žádný návrh nepodal. V současné době se vstoupilo do jednání 

s majitelem objektu panem T. H. a budeme usilovat o to, aby se budova dostala do majetku 
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města. Snažíme se pro město dělat to nejlepší, a to, aby zde budovy zůstaly a nebyly 

v dezolátním a demoličním stavu.  

Paní P. – Patří Kino mezi historické budovy?  

Starosta města – Ne nepatří, je významnou architekturou.   

Pan G. K. – Nezdá se mi odměňování vedoucích příspěvkových organizací, a to, že se 

odměny rozdělují automaticky. Měli by prokázat, že dělají něco na víc a také finanční 

prostředky pro uvolněného místostarostu.  

Starosta města – Jedná se o pravomoc Rady města Jiříkova. Rada města na základě 

zhodnocení činností ředitelů příspěvkových organizací, kteří předložili zprávu o svých 

činnostech nad rámec svých povinností, poskytla odměny v rámci jejich rozpočtů. 

Pan I. F. H. – Vede se spor mezi základní školou a nějakou dámou. Pokud jste zřizovateli, 

měli jste právo se stát alespoň vedlejšími účastníky řízení. Odměna starostovi města a její 

zdůvodnění nebylo na předminulém zasedání pořádně opodstatněno. Starosta města má 

povinnost informovat veřejnost o činnosti obce.  

Starosta města - Zastupitelé města Jiříkova dostávají písemné informace o činnosti 

samosprávy rady města prostřednictvím portálu města Jiříkova. Na webových stránkách jsou 

zveřejněny informace o přijatých usneseních ze schůzí rady města, stejně tak jako na úřední 

desce, kde se můžete dočíst o činnosti rady města mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva 

města.  

 

3. Stanovení další uvolněné funkce – místostarosty města 

Starosta města pan M. Maják přednesl zastupitelstvu města návrh Rady města Jiříkova, která 

doporučila k uvolněné funkci starosty města, určit uvolněnou funkci místostarosty města  

a navrhuje zastupitelstvu funkci místostarosty města stanovit ve volebním období 2018 – 

2022, jako funkci uvolněnou, s účinností od 03. 01. 2019. Od 03. 01. 2019 by byl uvolněný 

místostarosta pověřen řízením příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální 

služby Jiříkov, do doby jmenování nového ředitele na základě výběrového řízení, které je již 

vyhlášeno. Po té by uvolněný místostarosta města byl zařazen na pozici referent odboru 

výstavby a životního prostředí Městského úřadu Jiříkov, kterému přibyde k povinnostem  

i zajišťování dotací.  

 

Pan E. F. – Bude i přes to nový pan místostarosta v kontaktu s občany města, jako byl 

předešlý místostarosta, který shromažďoval podněty od lidí a snažil se je řešit?  V tomto 

případě bude pouze na odboru výstavby a životního prostředí.  

Pan Ing. J. Jurajda – Běžně zastupitelstvo města rozhoduje, o tom jakou oblast bude 

místostarosta zastávat ve své uvolněné funkci. Mým úkolem bude výstavba a investice. Jako 

místostarosta nemohu být zaměstnancem a nestává se ze mne úředník Městského úřadu 

Jiříkov. 

Po této diskuzi starosta města pan M. Maják přečetl náplň práce pana místostarosty.  

Pan R. Mark – Můžeme očekávat nějaký střednědobý popř. dlouhodobý investiční plán 

zastupitelstva města?   

Starosta města – Na minulém zasedání jsem zmiňoval, že máme do roku 2020 připravený 

investiční výhled, a to již z roku 2007. Z toho se už nějaké akce uskutečnily. V rámci činnosti 
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nového uvolněného pana místostarosty může dojít k zaktualizování investičního plánu 

s vyhlídkou například do roku 2022. 

Pan V. H. – V podmínkách výběrového řízení na ředitele příspěvkové organizace požadujete 

3 letou praxi. V domově důchodců není odpovědný vedoucí nebo odpovědná osoba, která 

zastupovala pana Ing. Bc. J. S.? 

Starosta města – Nejedná se o výběrové řízení a 3 letá praxe je pouze podmínkou.  

Pana místostarostu pouze pověřujeme vedením, a to do doby než bude vybrán nový ředitel 

příspěvkové organizace. 

Pan J. K. – Pro příspěvkovou organizaci pracuji jako externí dodavatel. Pokud to mohu 

hodnotit a najde se někdo, kdo přijde zvenčí a uklidní atmosféru, bude jen pro dobro věci. 

Osoba zvenčí je smysluplné řešení. 

 

Po krátké diskuzi k tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 46/2019 

1. ZM projednalo návrh důvodové zprávy na změnu neuvolněné funkce místostarosty města 

pana Ing. Jindřicha Jurajdy, na funkci místostarosty města Jiříkova, jako uvolněnou, 

s účinností od 03. 01. 2019.  

2. ZM rozhodlo určit v souladu § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 03. 01. 2019, funkci 

místostarosty města Jiříkova, pana Ing. Jindřicha Jurajdy, jako funkci uvolněnou. 

3. ZM rozhodlo pověřit s účinností od 03. 01. 2019, pana Ing. Jindřicha Jurajdu, 

místostarostu města Jiříkova, k řízení příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – 

sociální služby Jiříkov, v souladu s činností funkce ředitele, a to do doby jmenování nového 

ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, který 

vzejde z výběrového řízení. 

4. ZM rozhodlo pověřit pana Ing. Jindřicha Jurajdu, místostarostu města Jiříkova, činností 

pracovní pozice - referent odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Jiříkov, 

s účinností po nástupu nového ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – 

sociální služby Jiříkov.            hlasování = 11 pro 

   

4. Různé 

Starosta města dal na vědomí členům zastupitelstva města podané písemné žádosti členky 

zastupitelstva města paní Ing N. Kopecké, a to „Žádost o zápisy a usnesení“. Následně bylo 

podáno paní Ing. N. Kopeckou „Podání odvolání“, ale nesprávně, protože podání odvolání 

mělo být učiněno prostřednictvím Městského úřad Jiříkov. Dne 19. 12. 2018 podal stížnost 

pan J. K. „Stížnost proti rozhodnutí zastupitelstva města Jiříkov“, kterou pan starosta přečetl. 

Následující den přišlo podání od pana V. H. „Žádost o audiozáznam z veřejného zasedání ZM 

Jiříkov, konaného dne 11. 12. 2018“, kdy byl poté vyzván, aby své podání doplnil. Dne 27. 

12. 2018 přišla žádost od pí. Ing. Kopecké o veškeré zápisy a usnesení z rady města a žádosti 

o podání vysvětlení. 

 

5. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

Paní Mgr. J. Podzimková – Městská pitná voda je velmi silně chlorovaná a zapáchá. Dalo by 

se někde s někým o tomto problému konzultovat? 

Starosta města – Úpravna pitné vody je ve Chřibské. 
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Pan Bc. P. Stredák – Do Jiříkova je pouze jeden převaděč a v případě havárie se musí  

do vody přidávat dezinfekční prostředky z důvodu dezinfekce celého potrubí. V případě 

připomínek je nutné obrátit se na dodavatele SčVK. 

Paní Mgr. J. Podzimková – Výpadek elektřiny při větších povětrnostních podmínkách 

(Dvořákova a Londýnská ulice), dalo by se jednat s ČEZ o modernizaci elektrického vedení? 

Starosta města – V roce 2023 by měl být nový přivaděč až do Šluknovského výběžku, ale až po 

odsouhlasení obcí na Českolipsku.  

Pan V. H. – Pitná voda jde z úpravny ve Chřibské. Teplota vody je v zimním období 

chladnější a teplotou vody, která je nižší, se chlor ve vodě nedokáže částečně vstřebat.  

Paní N. Stožická – Co bude se sloupem elektrického vedení ve Filipově u Sokolovny? 

Starosta města – Sloup je tam připraven v rámci toho, že ČEZ bude dělat elektrické vedení  

do země. Dle počasí začnou po novém roce. 

Pan E. F. – Nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad po svátcích, je předpoklad kdy  

se odpad odveze? 

Pan M. Sabo – Dnešním dnem byly kontejnery na tříděný odpad kontrolovány, jak v Jiříkově, 

tak ve Filipově a stav nahlášen firmě AVE, která je vyveze. 

 

6. Závěr 

Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 4. zasedání 

Zastupitelstva města Jiříkova v 17:25 hodin. 

 

 

 

V Jiříkově dne 7. ledna 2019 

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 

        

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 2. ledna 2019 

v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin 

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

Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo tyto body programu: 

1. Zahájení 

2.   Dotazy a připomínky občanů 

3.   Stanovení další uvolněné funkce – místostarosty města 

4.   Různé 

5.   Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

6.   Závěr 

 

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

Usnesení č. 46/2019 

1. ZM projednalo návrh důvodové zprávy na změnu neuvolněné funkce místostarosty města 

pana Ing. Jindřicha Jurajdy, na funkci místostarosty města Jiříkova, jako uvolněnou, 

s účinností od 03. 01. 2019.  

2. ZM rozhodlo určit v souladu § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 03. 01. 2019, funkci 

místostarosty města Jiříkova, pana Ing. Jindřicha Jurajdy, jako funkci uvolněnou. 

3. ZM rozhodlo pověřit s účinností od 03. 01. 2019, pana Ing. Jindřicha Jurajdu, 

místostarostu města Jiříkova, k řízení příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – 

sociální služby Jiříkov, v souladu s činností funkce ředitele, a to do doby jmenování nového 

ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, který 

vzejde z výběrového řízení. 

4. ZM rozhodlo pověřit pana Ing. Jindřicha Jurajdu, místostarostu města Jiříkova, činností 

pracovní pozice - referent odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Jiříkov, 

s účinností po nástupu nového ředitele příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – 

sociální služby Jiříkov.             

   

 

Ověřovatelé usnesení: 

 

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

        p. Robert Altman                                pí Pavlína Wittgruberová 

 

 

V Jiříkově dne 7. ledna 2019 

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. 


