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Z Á P I S 

 

z 8. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 25. června 2019 

v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 

 

      ……………………………..  ……………………….……. 

          Ing. Jindřich Jurajda                 Ing. Roland Hase 

 

 

      Zasedání se zúčastnilo 11 členů Zastupitelstva města Jiříkov 

  
 

Omluveni:  p. Rudolf Mark 

  pí Pavlína Wittgruberová 

  p. Mgr. Josef Pokorák 

  pí Ing. Nikol Kopecká  
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1. Zahájení 

Pořízený audio záznam z průběhu 8. 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 8. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo 

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

 

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

navrženi: 

předseda: Pan Miroslav Horák                   hlasování = 10 pro, 1 se zdržel    

člen: Pan Mgr. Michal Mrázek           hlasování = 10 pro, 1 se zdržel    

člen: Pan Mgr. Bc. Vladimír Šamša                        hlasování = 10 pro, 1 se zdržel 

V tomto složení byla návrhová komise schválena. 

Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Ing. Jindřich Jurajda  

a pan Ing. Roland Hase, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.  

 

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

o programu 8. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.   hlasování = 11 pro 

 

Po úvodu starosta města pan M. Maják konstatoval, že zápisy a usnesení z 6. a 7. zasedání ZM 

byly zveřejněny na úřední desce, nebyly vzneseny žádné námitky a tudíž se zápisy  

a usnesení z 6. a 7. zasedání ZM považují za schválené. 

 

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 (Město Jiříkov zajistilo dle požadavku 

SčVK, a.s. Teplice, vyčištění splaškové kanalizace, provedení zákresu trasy kanalizace do 

katastrální mapy a provedení kamerové prohlídky stávajícího stavu splaškové kanalizace. Tyto 

podklady byly zaslány na SčVK, a.s. Teplice k odsouhlasení a následně bude uzavřena kupní 

smlouva.), 18. ZM: usn. č. 372/2017 – trvá (Město Jiříkov připravuje podklady pro zahájení 

výběrového řízení, na dodavatele stavebních prací, na zajištění části vodovodního řadu  

v ul. Dvořákova od křižovatky ul. Březinova a Dvořákova až za objekt zdravotního střediska 

čp. 907. Tento týden by měl rozpočtář vyhotovit položkový rozpočet stavby a výkaz výměr. 

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Jiříkov má připravenou dílčí 

projektovou dokumentaci na realizaci stavby. Také byli osloveni občané města v daném úseku 

realizace vodovodního řadu, zda mají zájem se připojit na nový vodovodní řad. Předpoklad 

zahájení výběrového řízení na realizaci vodovodního řadu se předpokládá v červenci 2019. 

V rozpočtu města na rok 2019 nejsou plánované náklady na realizaci kanalizace a vodovodu 

v ul. Kutnohorská, části ul. Liberecká a části ul. Pražská.) 24. ZM: usn. č. 518/2018 – trvá 

(Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s darování nemovitostí na Město Jiříkov, dle původního 

návrhu Povodí Ohře, s.p. Chomutov. Byl vypracován a na Město Jiříkov zaslán znalecký 

posudek – cena 1,6 mil. Kč. Starosta města zaslal dopis p. premiérovi. Po projednání  

na Ministerstvu zemědělství byly Městu Jiříkov navrženy 3 varianty řešení – rybník zůstane 

v majetku Povodí Ohře, s.p., který ho bude nadále udržovat, nebo dojde k uzavření nájemní 

smlouvy a nebo Město Jiříkov odkoupí rybník s možností splátek rozvržených do 3 až 4 let. 

Uvedené záležitosti budou projednány v příslušných komisích, výborech a radě města a na 

dalším jednání zastupitelstva města bude rozhodnuto, jak bude Město Jiříkov dále postupovat.), 

26. ZM: usn. č. 557/2018 – trvá (Bylo jednáno s žadateli o odkup nemovitosti – smlouva by 

měla být podepsána ve středu 26. 06. 2019.), usn. č. 558/2018 – splněno, usn. č. 560/2018 – 



 3 

trvá (Kupní smlouva bude podepsána dne 26. 06. 2019.), usn. č. 561/2018 – splněno, 6. ZM: 

usn. č. 49/2019 – splněno, usn. č. 50/2019 – splněno, usn. č. 51/2019 – splněno, usn. č. 52/2019 

– splněno, usn. č. 53/2019 – splněno, usn. č. 54/2019 – splněno, usn. č. 55/2019 – splněno, 

usn. č. 56/2019 – splněno, usn. č. 57/2019 – splněno, usn. č. 58/2019 – splněno, usn. č. 59/2019 

– splněno, usn. č. 60/2019 – splněno, usn. č. 61/2019 – splněno, usn. č. 62/2019 – splněno, 

usn. č. 63/2019 – splněno, usn. č. 64/2019 – splněno, usn. č. 65/2019 – splněno, usn. č. 66/2019 

– splněno, usn. č. 67/2019 – trvá (Smlouva zatím nebyla podepsána.), usn. č. 68/2019 – trvá 

(Smlouva zatím nebyla podepsána.), usn. č. 69/2019 – splněno, usn. č. 70/2019 – splněno,  

usn. č. 71/2019 – trvá (Smlouva zatím nebyla podepsána.), usn. č. 72/2019 – splněno (Revokace 

usnesení.), usn. č. 95/2019 – splněno, 7. ZM: usn. č. 101/2019 – trvá (Smlouva zatím nebyla 

podepsána.)  

Finanční záležitosti: 6. ZM: usn. č. 73/2019 – splněno, usn. č. 74/2019 – splněno,  

usn. č. 75/2019 – splněno, usn. č. 76/2019 – splněno, usn. č. 77/2019 – splněno,  

usn. č. 78/2019 – splněno, usn. č. 79/2019 – splněno, usn. č. 80/2019 – splněno,  usn. č. 81/2019 

– splněno, usn. č. 82/2019 – splněno, usn. č. 83/2019 – splněno, usn. č. 84/2019 – splněno, 

usn. č. 85/2019 – splněno, usn. č. 86/2019 – splněno, usn. č. 87/2019 – splněno, usn. č. 88/2019 

– splněno, usn. č. 89/2019 – splněno, usn. č. 90/2019 – splněno, usn. č. 91/2019 – splněno 

Různé: 6. ZM: usn. č. 92/2019 – splněno, usn. č. 100/2019 – splněno, 7. ZM: usn. č. 102/2019 

– splněno 

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

následující usnesení: 

Usnesení č. 103/2019 

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

Jiříkova.             hlasování = 11 pro 

 

3. Dotazy a připomínky občanů 

 

Pan P. W. – V minulosti při opravě základní školy se plechové opláštění, které se demontovalo, 

prodalo do sběrných surovin. Ptám se, na co a jakým způsobem byly tyto finanční prostředky 

použity? 

Pan starosta – Tyto finanční prostředky byly zaneseny do rozpočtu Města v rámci rozpočtového 

opatření a byly použity v rámci chodu a potřeb financování Města. 

Paní Ing. J. Schovancová – Všechny neplánované příjmy se dávají do nespecifikované rezervy 

v rámci rozpočtového opatření a po té na potřeby rozpočtu.  

Pan P. W. – V té době platily určité daňové zákony a Město mělo být plátcem DPH  

a až po té se měnily zákony. 

Paní Ing. J. Schovancová – Od zmiňované doby, v oblasti příjmů za železný šrot, neproběhla 

žádná změna v zákoně. Započítává se to do obratů, a pokud Město získá v ekonomické činnosti 

1mil. Kč, tak se stáváme plátci DPH, což se nestalo a proto nejsme plátci DPH. 

Pan E. F. – Informaci směřuji na odbor výstavby a životního prostředí. Minulý týden,  

ve čtvrtek večer, v Tylově ulici, se z garáží pro parkování automobilů, linul obrovský kouř  

a zápach. V této garáži je instalovaný komín (obyčejná trubka), která určitě nebude odpovídat 

normám z požárního hlediska. K tomuto je pořízena i fotodokumentace. 

Pan starosta – Poprosím o poskytnutí materiálů k dané věci odboru výstavby a životního 

prostředí panu M. Sabovi, který danou situaci prověří.  
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Pan E. F. – K Městské policii Jiříkov. V současné době dochází v Jiříkově k neustálým 

krádežím a večer není možné se dovolat na městskou policii. Bylo by vhodné umístit na webové 

stránky Města informaci o tom, že v době nepřítomnosti Městské policie Jiříkov, se občané 

mohou obrátit na PČR s uvedením telefonního čísla.  

Pan starosta – Město Jiříkov má pouze 3 strážníky, kteří mají nepravidelné služby. Informaci 

zveřejníme na webových stránkách Města a v Jiříkovských novinách. 

 

4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova 

a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti 

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo přednesl zastupitelstvu 

města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti. Jedná se o část 

p.p.č. 160/3 na Rumburské ulici za garážemi. Pozemek je v současné době pronajat. Rada města 

nedoporučuje zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje, a proto je žádost 

projednávána v zastupitelstvu města. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 104/2019 

1. ZM projednalo  zadání zpracování podkladů  ke  zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,  

a to části p.p.č. 160/3 (ostatní plocha )  v k.ú. Jiříkov. 

2. ZM neschvaluje  zadání  zpracování  podkladů  ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to části p.p.č. 160/3 (ostatní plocha )  v k.ú. Jiříkov.         hlasování = 11 pro 

 

b) prodej nemovitostí 

Pan M. Sabo přednesl k projednání zastupitelům města postupně 6 návrhů na prodej nemovitostí 

ve vlastnictví města Jiříkova. Záměry prodeje nemovitostí byly schváleny zastupitelstvem  

a radou města a jsou zveřejněny na úřední desce. Rada města projednala prodeje nemovitostí 

dne 17. 06. 2019 a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodeje nemovitostí. Zastupitelé 

města po projednání přijali ke každému návrhu samostatně následná usnesení: 

Usnesení č. 105/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3193/1 

(trvalý travní porost)  o výměře 1475 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1560-165/2018, která je 

zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a R. K., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 62.300,- 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 nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3193/1 (trvalý 

travní porost)  o výměře 1475 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1560-165/2018, která je zapsána  

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, manželům P. a R. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

bod 3.1.1., tj. celkem 62.300,- 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 nemovitosti 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.       hlasování = 11 pro 

  

Usnesení č. 106/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1296/1 

(trvalý travní porost) o výměře 621 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1561-166/2018, která je 
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zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, do podílového vlastnictví, a to 2/3 paní I. D., a 1/3  

panu P. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 78.820,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část  p.p.č. 1296/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 621 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1561-166/2018, která je zapsána na 

listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, do podílového vlastnictví, a to 2/3 paní I. D., a  1/3 panu P. M., za cenu 

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 78.820,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.       hlasování = 11 pro 

 

Usnesení č. 107/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 6423/1 

(trvalý travní porost) o výměře 45 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018 a p.p.č. 6422/4 

(trvalý travní porost) o výměře 152 m2 v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

manželům E. a B. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 28.040,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 6423/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 45 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018 a p.p.č. 6422/4 (trvalý 

travní porost) o výměře 152 m2 v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

manželům E. a B. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 28.040,- Kč.  

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 = 11 pro 

 

Usnesení č. 108/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4843/1 (zahrada)  

o  výměře  322 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům  

Z. a F. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 38.640,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  p.p.č. 4843/1 (zahrada) 

o výměře 322 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům  

Z. a F. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 38.640,- Kč.  

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.       hlasování = 11 pro 

 

Usnesení č. 109/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 588/3 (zahrada) 

o výměře 467 m2 a p.p.č. 588/4 (zahrada) o výměře 50 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, manželům E. a J. V., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. celkem 62.040,- Kč.  
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2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 588/3 (zahrada)  

o výměře 467 m2 a p.p.č. 588/4 (zahrada) o výměře 50 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, manželům E. a J. V., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. celkem 62.040,- Kč.  

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 = 11 pro 

 

Usnesení č. 110/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 6505/1 

(ostatní plocha)  o výměře 187 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 269-44/2019, která je 

zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, panu F. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. celkem 26.240,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 6505/1 (ostatní 

plocha) o výměře 187 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 269-44/2019, která je zapsána 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, panu F. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

26.240,- Kč.  

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.      hlasování = 11 pro 

 

Posledním 7 návrhem, který přednesl pan M. Sabo k projednání zastupitelstvu města, byl prodej 

nemovitostí, a to p.p.č. 2776 (zahrada) o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 422 m2 a p.p.č. 2861/2 (trvalý travní porost) o výměře 142 m2 vše v k.ú. Jiříkov,  

na stavbu rodinného domu. 

Dále pan M. Sabo přednesl zastupitelům města stanovisko Povodí Ohře, s.p., že se jedná  

o pozemky v záplavovém území a proto Povodí Ohře, s.p., na nich nedoporučuje stavbu 

rodinného domu. Následně starosta města navrhnul zastupitelstvu města změnu připraveného 

usnesení č. 111/2019 ve znění:  

„1. ZM projednalo prodej  nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2776 (zahrada) 

o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře 422 m2 a p.p.č. 2861/2 (trvalý 

travní porost) o výměře 142 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 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. 2776 (zahrada) 

o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře 422 m2 a p.p.č. 2861/2 (trvalý 

travní porost) o výměře 142 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

a)manželům B. a J. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

7.960,- 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. 

nebo 
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b)manželům K. a F. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

7.960,- 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.“     

 

na nové znění s textem:  

„1. ZM projednalo prodej  nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2776 (zahrada) 

o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře 422 m2 a p.p.č. 2861/2 (trvalý 

travní porost) o výměře 142 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 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  neprodat  nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2776 (zahrada) 

o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře 422 m2 a p.p.č. 2861/2 (trvalý 

travní porost) o výměře 142 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

 

Starosta města dal o návrhu hlasovat a zastupitelé města 11 hlasy pro odhlasovali navrhovanou 

změnu usnesení č. 111/2019. Návrhová komise upravila text usnesení č. 111/2019 tak, jak  

ho odhlasovali zastupitelé města. Po té dal starosta města hlasovat o usnesení s provedenou 

úpravou a zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 111/2019 

1. ZM projednalo prodej  nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2776 (zahrada) 

o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře 422 m2 a p.p.č. 2861/2 (trvalý 

travní porost) o výměře 142 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 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  neprodat  nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2776 (zahrada) 

o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře 422 m2 a p.p.č. 2861/2 (trvalý 

travní porost) o výměře 142 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

            hlasování = 11 pro 

 

c) odkup nemovitosti 

Pan Miroslav Sabo přednesl zastupitelstvu města odkup nemovitosti, a to části p.p.č. 4383/3  

o výměře 6 m2, který se sloučí do komunikace. Tím dojde k narovnání vlastnických vztahů  

a rozšíření komunikace. Rada města projednala dne 17. 06. 2019 a odkup pozemku doporučuje. 

Následně zastupitelé přijali k tomuto bodu usnesení: 

Usnesení č. 112/2019 

1. ZM projednalo  odkup nemovitosti, a to části p.p.č. 4383/3 (zahrada) o výměře 6 m2  

v  k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018, která je zapsána na listu vlastnictví  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů 

E. a B. K. 

2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitost, a to část p.p.č. 4383/3 (zahrada) o výměře 6 m2  

v  k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018, která je zapsána na listu vlastnictví  
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u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů 

E. a B. K., za dohodnutou kupní cenu 720,- Kč.  

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitosti, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitosti podepsat.       hlasování = 11 pro 

 

d) záměr prodeje nemovitosti 

Vedoucí odboru místního a bytového hospodářství pan Bc. Petr Stredák přednesl zastupitelům 

města k projednání záměr prodeje nemovitosti, a to z důvodu, že rada města rozhodla 

nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1162/1 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 194 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu  

č.p. 678, ulice Čapkova, v k.ú. Jiříkov. Dále je seznámil s žádostí podanou fyzickou osobou  

o odkup výše uvedené nemovitosti a současně je informoval o tom, že městem byla podána 

žádost o dotaci na rekonstrukci 1 ze dvou bytů v uvedené nemovitosti s následným rozdělením 

na 2 sociální byty v přízemí. Komise správy majetku a životního prostředí nedoporučuje záměr 

prodeje nemovitosti. Zastupitelstvo města přijalo níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 113/2019 

1. ZM projednalo žádost pana B. D., o odkup nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

st.p.č. 1162/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 194 m2, jejíž součástí je stavba rodinného 

domu č.p. 678, ulice Čapkova  v k.ú. Jiříkov. 

2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

st.p.č. 1162/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 194 m2, jejíž součástí je stavba rodinného 

domu č.p. 678, ulice Čapkova v k.ú. Jiříkov.          hlasování = 11 pro 

 

5. Usnesení z 5., 6. a 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města 

usnesení z 5., 6. a 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova. K tomuto bodu 

zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 114/2019 

1. ZM bere na vědomí usnesení z 5. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 29. 04. 2019.  

2. ZM bere na vědomí usnesení z 6. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 29. 05. 2019.  

3. ZM bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města 

Jiříkova ze dne 24. 06. 2019.            hlasování = 11 pro 

 

6. Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření Města Jiříkova za rok 2018 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova 

za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2018. 

Finanční výbor projednal dne 29. 05. 2019 a doporučil schválit. Rada města projednala dne  

20. 05. 2019 a také doporučila schválit. 

 

Pan E. F. – Z jakého důvodu je částka převáděna ve dvou částech a ne najednou? 

Paní Ing. J. Schovancová – Z důvodu, aby to nezatěžovalo rozpočet Města Jiříkov. 

 

Po krátkém dotazu zastupitelstvo města přijalo k tomuto bodu usnesení: 

Usnesení č. 115/2019 

1. ZM projednalo návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2018 včetně Zprávy  

o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2018 a projednání Závěrečného 
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účtu Města Jiříkova za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města 

Jiříkova za rok 2018 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad.  

2. ZM rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2018, ve výši 

7.668.400,49 Kč, převést do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce 

2019.   

3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru  - provést převod částky, ve výši  

7.668.400,49 Kč, z běžného účtu města do rezervního fondu ve dvou splátkách, a to takto: první 

splátku ve výši 4.000.000,- Kč v termínu do 31. 07. 2019, druhou splátku ve výši  

3.668.400,49 Kč v termínu do 31. 08. 2019.          hlasování = 11 pro 

 

7. Roční účetní závěrka Města Jiříkova k 31. 12. 2018 

Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města k projednání roční účetní závěrku 

za rok 2018 a rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - prosinec 2018. Finanční výbor 

projednal dne 29. 04. 2019 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 06. 05. 2019 a také 

doporučila schválit. K tomuto projednávanému bodu přijali zastupitelé města usnesení: 

Usnesení č. 116/2019 

1. ZM projednalo: 

a) Účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz 

zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích, Údaje o projektech partnerství 

veřejného a soukromého sektoru - vše za období k 12/2018. 

b) Rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2018, příjmy ve výši  

80.866.741,37 Kč, výdaje ve výši 73.198.340,88 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

7.668.400,49 Kč, výnosy ve výši 75.766.112,49 Kč, náklady ve výši 80.406.603,10 Kč.  

c) Výsledek hospodaření před zdaněním – 1.550.330,61 Kč, daň z příjmu 3.090.160,- Kč, 

výsledek hospodaření běžného účetního období  - 4.640.490,61 Kč.  

d) Vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2018. 

e) Vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2018. 

f) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Jiříkova za rok 2018. 

g) Inventarizační zprávu za rok 2018. 

h) Roční zprávu o výsledcích vnitřního kontrolního systému Města Jiříkova za rok 2018. 

i) Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol Města Jiříkova za rok 2018. 

j) Nesplacené úvěry k 31. 12. 2018 ve výši 32.226.004,04 Kč. 

k) Souhrnné zhodnocení finančních kontrol za rok 2018. 

l) Zprávu Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova pro schválení účetní závěrky se 

stavem k 31. 12. 2018.  

m) Návrh Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2018.  

2. ZM rozhodlo schválit: 

a) Účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2018 se stavem k 31. 12. 2018. 

b) Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2018 Města Jiříkova ve výši  

- 4.640.490,61 Kč.  

c) Vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2018. 

d) Vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2018. 

3. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2018 ve výši 

2.607.043,50 Kč (č.p. 799 včetně pozemků). 

4. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2018 ve výši 6,93 %.    

             hlasování = 11 pro 
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8. Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2019 a mezitímní účetní závěrka  

za I. čtvrtletí roku 2019 

Následně paní Ing. J. Schovancová přistoupila k finančním záležitostem a jako první přednesla 

zastupitelům města rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2019 a mezitímní 

účetní závěrku za I. čtvrtletí roku 2019. Finanční výbor projednal dne 29. 04. 2019 a doporučil 

schválit. Rada města projednala dne 06. 05. 2019 a také doporučila schválit. Zastupitelstvo 

města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 117/2019 

1. ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2019: 

a) příjmy ve výši 28.491.951,37 Kč, výdaje ve výši 28.543.899,49 Kč, saldo příjmů a výdajů  

ve výši – 51.948,12 Kč, 

b) výnosy ve výši 22.552.374,93 Kč, náklady ve výši 16.311.637,78 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období 6.240.737,15 Kč. 

2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2019, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. 

3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období  3/2019 schválit.       hlasování = 11 pro 

 

b) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 

Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města, bylo přijetí 

dotace na aktivní politiku zaměstnanosti. Finanční výbor projednal dne 29. 04. 2019 a doporučil 

dotaci přijmout. Rada města projednala dne 06. 05. 2019 a také doporučila dotaci přijmout.  

 

Pan E. F. – Počet veřejně prospěšných pracovníků je o dost nižší, než bylo v předešlých letech. 

 

Pan starosta – Veřejně prospěšné pracovníky musíme vybírat pouze z těch lidí, kteří jsou na 

úřadu práce a jsou dlouhodobě nezaměstnaní.  

 

Po krátké diskuzi zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 118/2019 

1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti a na 

společenský účelová pracovní místa ve výši 716.401,- Kč, přijatou v období od 01. 01. 2019  

do 31. 03. 2019. 

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

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.    

             hlasování = 11 pro 

 

c) přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů související s volbami do Evropského parlamentu 

V souvislosti s volbami do Evropského parlamentu předložila paní Ing. J. Schovancová 

zastupitelům města k projednání přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů související 

s volbami do Evropského parlamentu. Finanční výbor projednal dne 29. 05. 2019 a doporučil 

dotaci přijmout. Rada města projednala dne 20. 05. 2019 a taktéž doporučila dotaci přijmout.  

K tomuto bodu zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 119/2019 

1. ZM projednalo poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje, 

na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Evropského parlamentu, ve výši 87.000,- Kč. 

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

rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.  

             hlasování = 11 pro 
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d) dotace TJ SPARTAK Jiříkov, z.s.  

Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města k projednání žádost TJ Spartak 

Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, o poskytnutí další dotace, 

v celkové výši 70.000,- Kč, na zajištění činnosti členské základny pří účasti v soutěžním 

ročníku fotbalových soutěží, pořádání tenisových turnajů pro děti a zajištění nového oddílu 

mažoretek, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019. Finanční výbor projednal dne 29. 04. 2019 

a doporučil 70.000,- Kč. Rada města projednala dne 06. 05. 2019 a doporučila 70.000,- Kč. 

Starosta města pan M. Maják informoval členy zastupitelstva města, že má k projednávané věci 

vztah, neboť je předsedou uvedeného spolku, ale využije svého práva hlasovat a hlasování se 

zúčastní. Zastupitelé města přijali k tomuto bodu níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 120/2019 

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

IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem M. M., o poskytnutí další dotace, v celkové 

výši 70.000,- Kč, na zajištění činnosti členské základny pří účasti v soutěžním ročníku 

fotbalových soutěží, pořádání tenisových turnajů pro děti a zajištění nového oddílu mažoretek, 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019. 

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

407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem M. M., ve výši  

70.000,- Kč, na zajištění činnosti členské základny pří účasti v soutěžním ročníku fotbalových 

soutěží, pořádání tenisových turnajů pro děti a zajištění nového oddílu mažoretek, fotbalová 

soutěž – cestovné, rozhodčí, ceny pro děti, sportovní vybavení pro děti, tenisové turnaje – ceny 

pro děti, oddíl mažoretek – cestovné na soutěže, sportovní vybavení, z rozpočtu Města Jiříkova 

na rok 2019. 

3. ZM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí   dotace  

č. SO/3/2019/VS/EO, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., 

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

panem M. M. 

4. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

č. SO/3/2019/VS/EO, 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. 1 Veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace č. SO/3/2019/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., 

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

 

e) dotace CEDR – komunitní spolek, Krásná Lípa 

Paní Ing. J. Schovancová předložila k projednání zastupitelům města žádost CEDR – komunitní 

spolek, Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 26590735, o poskytnutí dotace v celkové 

výši 60.000,- Kč, na obnovení tradice pohádkového lesa v Jiříkově, na odměny účastníků,  

na materiál na výrobu masek, na nákup masek, na psací potřeby, na startovací kartičky,  

na úhradu elektrické energie při akci, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019. Finanční výbor 

projednal dne 29. 05. 2019 a nedoporučil poskytnout dotaci. Rada města projednala dne  

03. 06. 2019 a také nedoporučila poskytnout dotaci. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 121/2019 

1. ZM projednalo žádost CEDR – komunitní spolek, Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná 

Lípa, IČ: 26590735, zastoupený předsedou panem M. Ř., o poskytnutí dotace v celkové výši 

60.000,- Kč, na obnovení tradice pohádkového lesa v Jiříkově, na odměny účastníků,  

na materiál na výrobu masek, na nákup masek, na psací potřeby, na startovací kartičky,  

na úhradu elektrické energie při akci, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.  

2. ZM rozhodlo na základě doporučení Rady města Jiříkova a Finančního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova neposkytnout dotaci CEDR – komunitní spolek,  
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Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 26590735, na obnovení tradice pohádkového lesa 

v Jiříkově, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.         hlasování = 11 pro 

 

f) rozpočtové opatření č. 3/2019 Města Jiříkova  

Posledním bodem z finančních záležitostí, který paní Ing. J. Schovancová přednesla 

zastupitelstvu města, bylo rozpočtové opatření č. 3/2019 Města Jiříkova. K tomuto bodu 

následně proběhla diskuze. 

 

Pan starosta M. Maják objasnil navýšení finančních prostředků o 400.000,- Kč pro Městskou 

policii Jiříkov a zdůvodnil pořízení přenosného radaru. 

 

Pan M. Horák – Jednal jsem s městem Cvikov, kde tento radar mají, a to již 12 let. Bylo mi 

sděleno, že návratnost vynaložených prostředků je rychlá, ovšem prvotní je, abychom zajistili 

bezpečnost silničního provozu v našem městě. 

 

Paní N. Stožická – Ve finančním výboru to bylo pochopeno tak, že vybrané peníze půjdou do 

příjmů obce s rozšířenou působností Rumburk. Mysleli jsme, jestli by se tato situace nedala 

vyřešit jiným způsobem, a to například vybudováním zpomalovacích prahů. 

 

Paní Mgr. J. Podzimková – Tento přenosný radar je vhodné pořídit i v případě dlouhodobější 

návratnosti vynaložených prostředků na jeho koupi, neboť situace na našich silnicích je někdy 

některými řidiči velmi nepřiměřená. 

 

Pan Mgr. M. Mrázek – V případě pořízení přenosného radaru je nutné řešit bezhotovostní 

platbu, a to z důvodu přestupků u německých občanů. 

 

Pan P. W. – Bude možná platba v eurech?  

 

Pan starosta – Ne, budou muset hradit pokuty v českých korunách. 

 

Po diskuzi k tomuto projednávanému bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 122/2019 

ZM projednalo rozpočtové opatření č. 3/2019 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 3/2019 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.        hlasování = 11 pro 

 

9. Usnesení z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

Vedoucí odboru vnitřní správy pan Mgr. Jiří Semerád přednesl zastupitelům města usnesení 

z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova. Zastupitelstvo města přijalo 

níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 123/2019 

ZM bere na vědomí usnesení z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 04. 06. 2019.                 hlasování = 11 pro 

 

10. Různé 

a) dodatek č. 1 k Smlouvě o spolupráci při realizaci stavby 

Starosta města pan Michal Maják přednesl a zdůvodnil zastupitelům města uzavření Dodatku  

č. 1 k Smlouvě o spolupráci při realizaci stavby. Finanční výbor a rada města projednali  

a doporučují Dodatek č. 1 k Smlouvě o spolupráci při realizaci stavby schválit. 
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Pan P. W. – Víme, jakým způsobem se kanalizace prováděla, jakým neštěstím to bylo pro 

Město. Součástí smlouvy je i ulice Čapkova a Moskevská?  

 

Pan starosta – Tyto ulice řeší SVSka v rámci záruční lhůty.   

 

Pan P. W. – Bude stát oprava komunikací opravdu jen 500.000,- Kč? 

 

Pan starosta – Ano, pozvali jsme si firmu, která si stav komunikace změřila, prověřila a na 

základě jejich cenové nabídky, kterou jsme zaslali SVS, a ta ponížila částku v rámci toho 

dodatku. Opravené komunikace budou dle normy. Toto bylo projednáno ve finančním výboru a 

radě města, kde doporučili tento dodatek schválit. 

 

Po krátké diskuzi zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 124/2019 

1. ZM projednalo návrh Dodatku č. 1 k Smlouvě o spolupráci při realizaci stavby, uzavírané 

mezi Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 

zastoupená Ing. B. Š., generálním ředitelem, IČ: 490 99 469 a Městem Jiříkov, se sídlem 

Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města, IČ: 

002 61 424, kterým se mění Čl. II, ustanovení 5.2, 5.3, a 5.5 původní Smlouvy a nahrazují se 

novým zněním: 

5.2  Město se zavazuje uhradit SVS příspěvek na investici, který činí 1.488.542,20 Kč. 

5.3 Výše příspěvku města byla vypočtena na základě dohody smluvních stran jako polovina 

z celkových nákladů stavby (bez DPH) na obnovu dotčených komunikací, tj. z nákladů stavby 

(1.031.198,54 Kč) a třetina nákladů na obnovu komunikací v rámci stavby SVS „DC025015 

Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodů“ (2.918.828,80 Kč). 

5.5 Úhrada podílu Města bude provedena ve třech stejných splátkách v průběhu tří let. Splatnost 

splátek v jednotlivých letech bude vždy k 31. 03. daného roku. 

Dále se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva tak, že  

za čl. VI. Závěrečná ustanovení, se vkládá nový článek č. VII. Registr smluv.  

2. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 k Smlouvě o spolupráci při realizaci stavby, mezi 

Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zastoupená 

Ing. B. Š., generálním ředitelem, IČ: 490 99 469 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 

407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města, IČ: 002 61 424. 

3. ZM ukládá: starostovi města – Dodatek č. 1 k Smlouvě o spolupráci při realizaci stavby, 

mezi Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  

a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, podepsat.       hlasování = 11 pro 

 

 

b) informace o rozhodnutí Výboru SFDI - Jiříkov 

Dále pan starosta M. Maják seznámil zastupitele města s problémy, které mělo Město při podání 

žádosti do fondu SFDI, na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská I. etapa“ 

a s dopisem SFDI, Sokolovská 278, 190 00 Praha 1, s Informací o rozhodnutí Výboru SFDI – 

Jiříkov, o neposkytnutí finančních prostředků evidovaných pod č. 16, na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“. Následně k tomuto bodu zastupitelstvo města 

přijalo usnesení: 

Usnesení č. 125/2019 

ZM bere na vědomí dopis SFDI, Sokolovská 278, 190 00 Praha 1, s Informací o rozhodnutí 

Výboru SFDI – Jiříkov, o neposkytnutí finančních prostředků evidovaných pod č. 16, na akci 

„Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“.       hlasování = 11 pro 
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c) rozhodnutí Ministerstva kultury 

Dále pan starosta M. Maják seznámil zastupitelstvo města s Rozhodnutím Ministerstva kultury  

o prohlášení sochy archanděla Michaela a objektu „Boží muka zvaná Švédský sloup“  

za kulturní památku.  

 

Pan P. W. vystoupil k tomuto projednávanému bodu a objasnil situaci, která předcházela 

Rozhodnutí o prohlášení sochy archanděla Michaela a taktéž rozhodnutí  

o prohlášení objektu „Boží muka zvaná Švédský sloup“ za kulturní památku.  

 

Následně zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 126/2019 

ZM bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1,  

118 01 Praha 1, ve věci:  

a) Rozhodnutí o prohlášení sochy archanděla Michaela, na pozemku p. p. č. 69  

v k. ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín, Ústecký kraj, za kulturní památku, 

b) rozhodnutí o prohlášení objektu „Boží muka zvaná Švédský sloup“, na pozemku  

p. p. č. 1071/5 a p. p. č. 6060 v k. ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín, Ústecký kraj,  

za kulturní památku.             hlasování = 11 pro 

 

d) informace o činnosti rady města 

Pan starosta M. Maják přednesl se zastupitelům města informace o činnosti rady města, a to 

informace z 15. schůze rady města konané dne 18. 03. 2019, informace z 16. schůze rady města 

konané dne 27. 03. 2019, informace ze 17. schůze rady města konané dne 01. 04. 2019, 

informace z 18. schůze rady města konané dne 15. 04. 2019, informace z 19. schůze rady města 

konané dne 29. 04. 2019, informace z 20. schůze rady města konané dne 06. 05. 2019, 

informace z 21. schůze rady města konané dne 20. 05. 2019, informace z 22. schůze rady města 

konané dne 28. 05. 2019 a informace z 23. schůze rady města konané dne 03. 06. 2019. 

Následně zastupitelstvo města přijalo k tomuto bodu usnesení: 

Usnesení č. 127/2019 

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 = 11 pro 

 

11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

 

Paní N. Stožická – První dotaz přednáším nejen za sebe, ale i občany města Jiříkova, kteří mne 

oslovili, v rámci louky, která se vybudovala po bývalé Besedě a co s tím bude dál. V těchto 

velmi teplých dnech louka zavadá a není v dobrém stavu. Jsem pro udržování životního 

prostředí, ale myslím si, že takováto louka by se měla v rámci zájmů města vybudovat jinde, 

ale ne ve středu města na Náměstí. 

Druhý dotaz přednáším také za občany města a žádám o informaci k hasičské zbrojnici, kde se 

budou vynakládat nemalé finanční prostředky na více práce a budovat terasa, která se má dělat 

v druhé fázi.  

 

Paní Ing. L. Lipská – Květinová louka byla navržena pouze na dvou prvních čtvercích, které 

vznikly po demolici Besedy. Je tam zavážka, na kterou se navezla zemina, a proto tam byla 

louka navržena jako protierozní opatření. Louka se středním vzrůstem byla konzultována 

s odborníky. Plní mnoho funkcí, např. výzvu Ministerstva životního prostředí, která nabádá 

k zakládání těchto luk. Dále funkci zadržování vody a výskyt drobného hmyzu. Luční květy jsou 
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našimi původními domácími druhy. Seč je možná po odkvětu a dozrání semen, aby se louka 

sama obnovovala.    

 

Pan Mgr. Bc. V. Šamša – Zhruba před měsícem jsem toto vznesl na radě města, aby se 

vytipovala místa, kde se bude sekat na nízko a kde pouze dvakrát ročně v letním období. Není 

vhodné tuto louku mít na Náměstí ve středu města.  

 

Pan M. Sabo – Začátkem června jsme dostali od dodavatele nástin informací k více pracím. 

S panem starostou a dodavatelskou firmou jsme některé věci rozporovali a na základě toho 

měla dodavatelská firma návrh předělat a připravit. Pravdou je, že v 2. etapě má být řešena 

terasa, nikoliv v 1. etapě, a to na základě žádosti uživatelky bytu. Nikde není řečeno, že budeme 

2. etapu realizovat. Vícepráce nastaly z důvodu pozdějších návrhů, a to například odvodnění 

garáží, kdy v zimních měsících stéká z hasičských automobilů nabalený sníh. Další náklady jsou 

spojené se studnou, kde je starý přívod vody, kdy toto projektanti neřešili a mnoho dalších 

položek. O dodatku na více práce budete jako zastupitelé města informováni. 

 

Paní Mgr. J. Podzimková – Chtěla bych upozornit na pozemek při vjezdu do Jiříkova  

na křižovatce u TJ Spartak, který je nevzhledný a nachází se na pozemku nepořádek. Pokud se 

jedná o pozemek Města, bylo by možné s tímto něco udělat? 

 

Paní H. Havlová – Ano, pozemek je v majetku Města a je pronajatý. Nájemce bude vyzván 

k nápravě. 

 

12. Závěr 

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

Jiříkova, které se uskuteční dne 24. září 2019, v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov,  

od 16:00 hodin. Dále poděkoval přítomným za účast a ukončil 8. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Jiříkova v 17:45 hodin. 

 

V Jiříkově dne 28. června 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.   

 
U S N E S E N Í 

        

z 8. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 25. června 2019 

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 nemovitosti 

b)  prodej nemovitostí 

c)   odkup nemovitosti  

      d)  záměr prodeje nemovitosti 

5.   Usnesení z 5., 6. a 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

            6.    Závěrečný účet Města Jiříkova za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku  

                   přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2018 

7.   Roční účetní závěrka Města Jiříkova k 31. 12. 2018 

 8.   Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a)  rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2019 a mezitímní účetní závěrka za I. 

čtvrtletí roku 2019  

      b)  přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 

c)  přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů související s volbami  

do Evropského parlamentu 

d)  dotace TJ SPARTAK Jiříkov, z.s. 

e)  dotace CEDR – komunitní spolek, Krásná Lípa 

             f)  rozpočtové opatření č. 3/2019 Města Jiříkova 

            9.   Usnesení z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

          10.   Různé 

                  a)  dodatek č. 1 k Smlouvě o spolupráci při realizaci stavby 

                  b)  informace o rozhodnutí Výboru SFDI - Jiříkov 

c)  rozhodnutí Ministerstva kultury 

d)  informace o činnosti rady města                  

          11.   Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

          12.   Závěr 

 

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

Usnesení č. 103/2019 

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

Jiříkova.              

 

Usnesení č. 104/2019 

1. ZM projednalo  zadání zpracování podkladů  ke  zveřejnění záměru prodeje nemovitosti,  

a to části p.p.č. 160/3 (ostatní plocha )  v k.ú. Jiříkov. 
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2. ZM neschvaluje  zadání  zpracování  podkladů  ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti, 

a to části p.p.č. 160/3 (ostatní plocha )  v k.ú. Jiříkov.          

 

Usnesení č. 105/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3193/1 

(trvalý travní porost)  o výměře 1475 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1560-165/2018, která je 

zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, manželům P. a R. K., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 62.300,- 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 nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3193/1 (trvalý 

travní porost)  o výměře 1475 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1560-165/2018, která je zapsána  

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, manželům P. a R. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

bod 3.1.1., tj. celkem 62.300,- 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 nemovitosti 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

  

Usnesení č. 106/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1296/1 

(trvalý travní porost) o výměře 621 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1561-166/2018, která je 

zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, do podílového vlastnictví, a to 2/3 paní I. D., a  1/3 panu  

P. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 78.820,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část  p.p.č. 1296/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 621 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1561-166/2018, která je zapsána na 

listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, do podílového vlastnictví, a to 2/3 paní I. D., a  1/3 panu P. M., za cenu 

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 78.820,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 107/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 6423/1 

(trvalý travní porost) o výměře 45 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018 a p.p.č. 6422/4 

(trvalý travní porost) o výměře 152 m2 v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

manželům E. a B. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 28.040,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 6423/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 45 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018 a p.p.č. 6422/4 (trvalý 

travní porost) o výměře 152 m2 v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

manželům E. a B. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 28.040,- Kč.  
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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. 108/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4843/1 (zahrada)  

o  výměře  322 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům  

Z. a F. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 38.640,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  p.p.č. 4843/1 (zahrada) 

o výměře 322 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům  

Z. a F. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 38.640,- Kč.  

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 109/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 588/3 (zahrada) 

o výměře 467 m2 a p.p.č. 588/4 (zahrada) o výměře 50 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, manželům E. a J. V., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. celkem 62.040,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 588/3 (zahrada)  

o výměře 467 m2 a p.p.č. 588/4 (zahrada) o výměře 50 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, manželům E. a J. V., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. celkem 62.040,- Kč.  

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. 110/2019 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 6505/1 

(ostatní plocha)  o výměře 187 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 269-44/2019, která je 

zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, panu F. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. celkem 26.240,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 6505/1 (ostatní 

plocha) o výměře 187 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 269-44/2019, která je zapsána 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

pracoviště Rumburk, panu F. Š., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

26.240,- Kč.  

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.       
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Usnesení č. 111/2019 

1. ZM projednalo prodej  nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2776 (zahrada) 

o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře 422 m2 a p.p.č. 2861/2 (trvalý 

travní porost) o výměře 142 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 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  neprodat  nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2776 (zahrada) 

o výměře 494 m2, p.p.č. 2780/1 (trvalý travní porost) o výměře 422 m2 a p.p.č. 2861/2 (trvalý 

travní porost) o výměře 142 m2 vše v k.ú. Jiříkov, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

                 

Usnesení č. 112/2019 

1. ZM projednalo  odkup nemovitosti, a to části p.p.č. 4383/3 (zahrada) o výměře 6 m2  

v  k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018, která je zapsána na listu vlastnictví  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů 

E. a B. K. 

2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitost, a to část p.p.č. 4383/3 (zahrada) o výměře 6 m2  

v  k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1550-126/2018, která je zapsána na listu vlastnictví  

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví manželů 

E. a B. K., za dohodnutou kupní cenu 720,- Kč.  

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitosti, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitosti podepsat.        

 

Usnesení č. 113/2019 

1. ZM projednalo žádost pana B. D., o odkup nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

st.p.č. 1162/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 194 m2, jejíž součástí je stavba rodinného 

domu č.p. 678, ulice Čapkova  v k.ú. Jiříkov. 

2. ZM rozhodlo nezveřejnit záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

st.p.č. 1162/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 194 m2, jejíž součástí je stavba rodinného 

domu č.p. 678, ulice Čapkova v k.ú. Jiříkov.           

 

Usnesení č. 114/2019 

1. ZM bere na vědomí usnesení z 5. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 29. 04. 2019.  

2. ZM bere na vědomí usnesení z 6. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 29. 05. 2019.  

3. ZM bere na vědomí usnesení ze 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města 

Jiříkova ze dne 24. 06. 2019.             

 

Usnesení č. 115/2019 

1. ZM projednalo návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2018 včetně Zprávy  

o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2018 a projednání Závěrečného 

účtu Města Jiříkova za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města 

Jiříkova za rok 2018 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad.  

2. ZM rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2018, ve výši 

7.668.400,49 Kč, převést do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce 

2019.   
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3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru  - provést převod částky, ve výši  

7.668.400,49 Kč, z běžného účtu města do rezervního fondu ve dvou splátkách, a to takto: první 

splátku ve výši 4.000.000,- Kč v termínu do 31. 07. 2019, druhou splátku ve výši  

3.668.400,49 Kč v termínu do 31. 08. 2019.           

 

Usnesení č. 116/2019 

1. ZM projednalo: 

a) Účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2018, tzn. účetní výkazy Rozvaha - Bilance, Výkaz 

zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích, Údaje o projektech partnerství 

veřejného a soukromého sektoru - vše za období k 12/2018. 

b) Rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2018, příjmy ve výši  

80.866.741,37 Kč, výdaje ve výši 73.198.340,88 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

7.668.400,49 Kč, výnosy ve výši 75.766.112,49 Kč, náklady ve výši 80.406.603,10 Kč.  

c) Výsledek hospodaření před zdaněním – 1.550.330,61 Kč, daň z příjmu 3.090.160,- Kč, 

výsledek hospodaření běžného účetního období  - 4.640.490,61 Kč.  

d) Vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2018. 

e) Vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2018. 

f) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Jiříkova za rok 2018. 

g) Inventarizační zprávu za rok 2018. 

h) Roční zprávu o výsledcích vnitřního kontrolního systému Města Jiříkova za rok 2018. 

i) Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol Města Jiříkova za rok 2018. 

j) Nesplacené úvěry k 31. 12. 2018 ve výši 32.226.004,04 Kč. 

k) Souhrnné zhodnocení finančních kontrol za rok 2018. 

l) Zprávu Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova pro schválení účetní závěrky se 

stavem k 31. 12. 2018.  

m) Návrh Protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2018.  

2. ZM rozhodlo schválit: 

a) Účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2018 se stavem k 31. 12. 2018. 

b) Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2018 Města Jiříkova ve výši  

- 4.640.490,61 Kč.  

c) Vyúčtování sociálního fondu k 31. 12. 2018. 

d) Vyúčtování fondu rezerv k 31. 12. 2018. 

3. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2018 ve výši 

2.607.043,50 Kč (č.p. 799 včetně pozemků). 

4. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2018 ve výši 6,93 %.    

              

Usnesení č. 117/2019 

1. ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2019: 

a) příjmy ve výši 28.491.951,37 Kč, výdaje ve výši 28.543.899,49 Kč, saldo příjmů a výdajů  

ve výši – 51.948,12 Kč, 

b) výnosy ve výši 22.552.374,93 Kč, náklady ve výši 16.311.637,78 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období 6.240.737,15 Kč. 

2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2019, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. 

3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období  3/2019 schválit.        

 

Usnesení č. 118/2019 

1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti a na 

společenský účelová pracovní místa ve výši 716.401,- Kč, přijatou v období od 01. 01. 2019  

do 31. 03. 2019. 
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2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.    

          

Usnesení č. 119/2019 

1. ZM projednalo poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajským úřadem Ústeckého kraje, 

na úhradu výdajů souvisejících s volbami do Evropského parlamentu, ve výši 87.000,- Kč. 

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

rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.  

            

Usnesení č. 120/2019 

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

IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem M. M., o poskytnutí další dotace, v celkové 

výši 70.000,- Kč, na zajištění činnosti členské základny pří účasti v soutěžním ročníku 

fotbalových soutěží, pořádání tenisových turnajů pro děti a zajištění nového oddílu mažoretek, 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019. 

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

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

na zajištění činnosti členské základny pří účasti v soutěžním ročníku fotbalových soutěží, 

pořádání tenisových turnajů pro děti a zajištění nového oddílu mažoretek, fotbalová soutěž – 

cestovné, rozhodčí, ceny pro děti, sportovní vybavení pro děti, tenisové turnaje – ceny pro děti, 

oddíl mažoretek – cestovné na soutěže, sportovní vybavení, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2019. 

3. ZM bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 Veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí   dotace  

č. SO/3/2019/VS/EO, uzavíraného mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., 

Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem  

M. M. 

4. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

č. SO/3/2019/VS/EO, 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. 1 Veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace č. SO/3/2019/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., 

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

 

Usnesení č. 121/2019 

1. ZM projednalo žádost CEDR – komunitní spolek, Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná 

Lípa, IČ: 26590735, zastoupený předsedou panem M. Ř., o poskytnutí dotace v celkové výši 

60.000,- Kč, na obnovení tradice pohádkového lesa v Jiříkově, na odměny účastníků,  

na materiál na výrobu masek, na nákup masek, na psací potřeby, na startovací kartičky,  

na úhradu elektrické energie při akci, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.  

2. ZM rozhodlo na základě doporučení Rady města Jiříkova a Finančního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova neposkytnout dotaci CEDR – komunitní spolek, Křižíkova 

918/32, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 26590735, na obnovení tradice pohádkového lesa v Jiříkově, 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2019.            

 

Usnesení č. 122/2019 

ZM projednalo rozpočtové opatření č. 3/2019 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 3/2019 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.         
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Usnesení č. 123/2019 

ZM bere na vědomí usnesení z 3. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 04. 06. 2019.            

 

Usnesení č. 124/2019 

1. ZM projednalo návrh Dodatku č. 1 k Smlouvě o spolupráci při realizaci stavby, uzavírané 

mezi Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 

zastoupená Ing. B. Š., generálním ředitelem, IČ: 490 99 469 a Městem Jiříkov, se sídlem 

Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města,  

IČ: 002 61 424, kterým se mění Čl. II, ustanovení 5.2, 5.3, a 5.5 původní Smlouvy a nahrazují 

se novým zněním: 

5.2  Město se zavazuje uhradit SVS příspěvek na investici, který činí 1.488.542,20 Kč. 

5.3 Výše příspěvku města byla vypočtena na základě dohody smluvních stran jako polovina 

z celkových nákladů stavby (bez DPH) na obnovu dotčených komunikací, tj. z nákladů stavby 

(1.031.198,54 Kč) a třetina nákladů na obnovu komunikací v rámci stavby SVS „DC025015 

Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodů“ (2.918.828,80 Kč). 

5.5 Úhrada podílu Města bude provedena ve třech stejných splátkách v průběhu tří let. Splatnost 

splátek v jednotlivých letech bude vždy k 31. 03. daného roku. 

Dále se smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva tak, že  

za čl. VI. Závěrečná ustanovení, se vkládá nový článek č. VII. Registr smluv.  

2. ZM rozhodlo uzavřít Dodatek č. 1 k Smlouvě o spolupráci při realizaci stavby, mezi 

Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, zastoupená 

Ing. B. Š., generálním ředitelem, IČ: 490 99 469 a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 

407 53 Jiříkov, zastoupené panem Michalem Majákem, starostou města, IČ: 002 61 424. 

3. ZM ukládá: starostovi města – Dodatek č. 1 k Smlouvě o spolupráci při realizaci stavby, 

mezi Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  

a Městem Jiříkov, se sídlem Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov, podepsat.        

 

Usnesení č. 125/2019 

ZM bere na vědomí dopis SFDI, Sokolovská 278, 190 00 Praha 1, s Informací o rozhodnutí 

Výboru SFDI – Jiříkov, o neposkytnutí finančních prostředků evidovaných pod č. 16, na akci 

„Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“.        

 

Usnesení č. 126/2019 

ZM bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 471/1,  

118 01 Praha 1, ve věci:  

a) Rozhodnutí o prohlášení sochy archanděla Michaela, na pozemku p. p. č. 69  

v k. ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín, Ústecký kraj, za kulturní památku, 

b) rozhodnutí o prohlášení objektu „Boží muka zvaná Švédský sloup“, na pozemku  

p. p. č. 1071/5 a p. p. č. 6060 v k. ú. Jiříkov, obec Jiříkov, okres Děčín, Ústecký kraj,  

za kulturní památku.              

 

Usnesení č. 127/2019 

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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Ověřovatelé usnesení: 

 

 

 

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

        Ing. Jindřich Jurajda                         Ing. Roland Hase 

 

 

 

V Jiříkově dne 2. července 2019 

Zapsala: 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. 
 


