
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů. 

 

Z Á P I S 

 

z 11. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 4. února 2020 

v Klubu seniorů, Náměstí č.p. 3, Jiříkov 

 od 16:00 hodin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 

 

      ……………………………..  ……………………….……. 

                p. Petr Dufek                 p. Mgr. Bc. Vladimír Šamša 

 

 

      Zasedání se zúčastnilo 14 členů Zastupitelstva města Jiříkov 

  
 

 

 

Omluveni:  pí. Pavlína Wittgruberová 
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1. Zahájení 

Pořízený audio záznam z průběhu 11. 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 11. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo 

přítomno 14 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.  

 

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

navrženi: 

předseda: Pan Robert Altman                     hlasování = 13 pro, 1 se zdržel    

člen: Paní Ing. Nikol Kopecká            hlasování = 13 pro, 1 se zdržel    

člen: Pan Mgr. Michal Mrázek                 hlasování = 13 pro, 1 se zdržel 

V tomto složení byla návrhová komise schválena. 

Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: pan Petr Dufek  

a pan Mgr. Bc. Vladimír Šamša, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.  

 

Po zahájení starosta města seznámil členy zastupitelstva s programem a následně dal hlasovat 

o programu 11. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.    hlasování = 14 pro 

 

Dále starosta města pan M. Maják konstatoval, že zápis a usnesení z 10. zasedání ZM byly 

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

a usnesení z 10. 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 své úkoly splnilo  

-  na základě osobního jednání starosty města Jiříkov a ředitele SVS a.s. Teplice, dne  

04. 02. 2020, bylo jednání na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Jiříkov, 

za účasti zástupce pro majetkové věci ze SVS a.s. Teplice, kde byla řešena urgence uzavření 

kupní smlouvy č. CES 184/2017.), 18. ZM: usn. č. 372/2017 – bod 2 trvá (Akce bude 

realizována v roce 2020. Město Jiříkov zajistilo výběrové řízení, v současné době se připravuje 

uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku. Zahájení 

stavebních prací na vodovodu v ul. Dvořákova je od 01. 04. 2020 – dokončení do května 2020.), 

bod 4, 5 trvá (Zajištění realizační dokumentace a realizace stavby – z rozpočtu města na rok 

2020 nejsou plánované náklady na realizaci kanalizace a vodovodu v ul. Kutnohorská, části  

ul. Liberecká a části ul. Pražská.), 9. ZM: usn. č. 130/2019 – splněno, usn. č. 133/2019 – trvá 

(Návrh smlouvy zaslán na SBDO Průkopník, zatím nebylo vráceno.), 10. ZM: usn. č. 155/2019 

– splněno, usn. č. 156/2019 – trvá (Kupní smlouva se připravuje k podpisu.), usn. č. 157/2019 

– trvá (Kupní smlouva se připravuje k podpisu.), usn. č. 158/2019 – trvá (Kupní smlouva se 

připravuje k podpisu.), usn. č. 159/2019 – splněno, usn. č. 160/2019 – splněno, usn. č. 181/2019 

– splněno, usn. č. 183/2019 – splněno 
Finanční záležitosti: 10. ZM: usn. č. 161/2019 – splněno, usn. č. 162/2019 – splněno,  

usn. č. 163/2019 – splněno, usn. č. 164/2019 – splněno, usn. č. 165/2019 – splněno,  

usn. č. 166/2019 – splněno, usn. č. 167/2019 – splněno, usn. č. 168/2019 – splněno,  

usn. č. 169/2019 – splněno, usn. č. 170/2019 – splněno, usn. č. 171/2019 – splněno,  

usn. č. 172/2019 – splněno, usn. č. 173/2019 – splněno, usn. č. 174/2019 – splněno,  

usn. č. 175/2019 – splněno, usn. č. 176/2019 – splněno, usn. č. 179/2019 – splněno 
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Různé: 10. ZM: usn. č. 177/2019 – splněno, usn. č. 178/2019 – splněno, usn. č. 180/2019  

– splněno 

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

následující usnesení: 

Usnesení č. 186/2020 

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

Jiříkova.               hlasování = 14 pro 

 

3. Dotazy a připomínky občanů 

 

Pan V. H. – Z jakého důvodu se upravuje a zkracuje zasedací místnost. Jedná se o jedinou větší 

zasedací místnost ve městě.  

Proč se přesouvá stanoviště  Sběrného dvoru dál od občanů města s další investicí přes 

1.700.000,- Kč, je nutný takový rozsah Sběrného dvora pro naše město?  

Starosta města – Částka 1.700.000,- Kč je žádostí o dotaci. 

 

Pan V. H. – Prameniště „Šluknovák“, na mé podání mi bylo sděleno, že návrh byl předán  

na SčVK Teplice, a.s., do dnešního dne není nikde zveřejněn. Přesto v případě obnovy 

prameniště financované Městem Jiříkov by se snížil poplatek za 1m3. Za vodné a stočné  

na maximálně 70,- Kč/m3.  

Starosta města – Již v minulosti se vstoupilo do SVS a.s., Teplice a situaci nelze ovlivnit,  

na základě toho máme přidělené akcie. Infrastruktura je v současné době v majetku 

Severočeské vodárenské společnosti, a.s., Teplice a nikdo nám nedovolí, abychom tam pustili 

jinou vodu. 

 

Pan V. H. – Dělá se rozbor vody v cisterně ve Filipově? 

Starosta města – Jedná se pouze o užitkovou vodu, není to pitná voda. Rozbory pitné vody 

děláme u studen v majetku města. 

 

Pan V. M. – Mohu se zeptat na pracovní náplň pana místostarosty? 

Starosta města – Pracovní náplní pana místostarosty bylo do 31. 01. 2020 pověření řízení 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. Od 01. 02. 2020 

bude pracovat jako investiční pracovník na odboru výstavby a životního prostředí a s tím 

spojené zajišťování dotací. 

 

Pan V. M. – Předchozí místostarosta jako pověřená osoba měl na starosti městskou policii 

Jiříkov a kdo nyní? 

Starosta města – V současné době spadá do kompetence starosty města. 

 

4. Usnesení z 11.  zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová přednesla zastupitelstvu města 

usnesení z 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, ze dne 29. 01. 2020. 

Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 187/2020 

ZM bere na vědomí usnesení z 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, 

ze dne 29. 01. 2020.            hlasování = 14 pro 
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5. Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a) vyúčtování dotace - TJ Spartak Jiříkov, z.s. 

Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města k projednání vyúčtování poskytnuté 

dotace v roce 2019, předložené TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 18382801. Rada města projednala dne 16. 12. 2019 a doporučila zastupitelstvu města 

schválit. Finanční výbor projednal dne 29. 01. 2020 a doporučil  zastupitelstvu města schválit. 

Starosta města pan M. Maják informoval přítomné zastupitele města, že má k projednávané 

věci vztah, ale využije svého práva hlasovat a hlasování se zúčastní. Zastupitelstvo města přijalo 

usnesení: 

Usnesení č. 188/2020  
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2019, předložené TJ Spartak Jiříkov, 

z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, dotace ve výši 320.000,- Kč  

byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2019.              hlasování = 14 pro 

 

b) vyúčtování dotace - SK VIKTORIE, z.s. 

Dále paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupitelstvem města vyúčtování poskytnuté 

dotace v roce 2019, předložené SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov,  

IČ: 27049752. Rada města projednala dne 16. 12. 2019 a doporučila zastupitelstvu města 

schválit. Finanční výbor projednal dne 29. 01. 2020 a doporučil zastupitelstvu města schválit. 

K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 189/2020 

1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2019 předložené SK VIKTORIE, z.s., 

Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, dotace ve výši 100.000,- Kč byla řádně 

vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2019.              hlasování = 14 pro 

 

c) vyúčtování dotací přijatých v roce 2019 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města k projednání vyúčtování dotací 

přijatých v roce 2019. Rada města projednala dne 03. 02. 2020 a doporučila zastupitelstvu města 

schválit vyúčtování dotací a příspěvků a současně schválit vratku nedočerpané dotace. Finanční 

výbor projednal dne 29. 01. 2020 a doporučil zastupitelstvu města schválit vyúčtování dotací  

a příspěvků a současně schválit vratku nedočerpané dotace. Zastupitelstvo města přijalo níže 

uvedené usnesení: 

Usnesení č. 190/2020 

1. ZM projednalo vyúčtování přijatých níže uvedených dotací 2019: 
            Výše dotace    Vratka 

           nedočerpané 

            dotace 

           

a) Volby do Evropského parlamentu         87.000,- Kč       9.979,- Kč 

b) Výkon státní správy      2.357.100,- Kč  0,- Kč 

c) Akt. politika zaměstnanosti     1.865.561,- Kč   0,- Kč 

d) SDH - akceschopnost, mzd. náklady       278.800,- Kč  0,- Kč 

e) Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání     535.350,- Kč  0,- Kč 

f) Asistenti prevence kriminality       599.121,51 Kč 0,- Kč 

g) Podpora sociálních služeb               15.657.300,- Kč  0,- Kč 

h) Nákup kompostérů         245.000,- Kč  0,- Kč 

i) Rekonstrukce požární zbrojnice                4.500.000,- Kč  0,- Kč 
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Celkem                         26.125.232,51 Kč     9.979,- Kč 

 

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2019. 

3. ZM rozhodlo schválit vratku nedočerpané dotace roku 2019 ve výši 9.979,- Kč.  

             hlasování = 14 pro 

 

d) rozpočtové opatření č. 12/2019 Města Jiříkova  - přesun kompetence na radu města 

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

rozpočtové opatření č. 12/2019 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu města. Finanční 

výbor projednal dne 29. 01. 2020 a vzal na vědomí. K tomuto bodu zastupitelé města přijali 

usnesení: 

Usnesení č. 191/2020 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2019 Města Jiříkova, které dle stanovené 

kompetence zastupitelstvem města ze dne 11. 12. 2019, č. usnesení 176/2019, na 10. zasedání, 

schválila RM dne 23. 12. 2019, na 37. schůzi, č. usnesení 526/2019.    hlasování = 14 pro 

 

e) rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a návrh Smlouvy o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR 

Starosta města pan M. Maják požádal zastupitele města o zařazení do programu jednání 

zastupitelstva města bod č. 5.e), a to Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a návrh 

Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zastupitelé města 

hlasováním 14 pro zařadili tento bod do programu jednání zastupitelstva města. Vedoucí 

odboru vnitřní správy pan Mgr. Jiří Semerád objasnil zastupitelům města Rozhodnutí  

č. 07531961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR  

a návrh Smlouvy č. 07531961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.  

 

Pan R. Mark – Jak bude probíhat získání kotlíkových půjček? 

 

Pan Mgr. J. Semerád – Na základě smlouvy s konkrétním uchazečem je jeden z bodů, kde je 

podmínkou, že uchazeč, který obdrží dotaci od Ústeckého kraje, musí tuto přeposlat Městu 

Jiříkov, tím umoří část půjčky a zbytek bude splácet nadále městu v maximálních možných 

splátkách do výše 2.000,- Kč za měsíc, a to nejdéle do deseti let. 

 

Pan E. Fodor – Má Město možnost kontrolní činnosti v rámci provedení a instalace kotlů? 

Pan Mgr. J. Semerád – Ano, samozřejmě.  

Starosta města – Nyní se schvaluje pouze návrh smlouvy se Státním fondem životního prostředí 

ČR. V měsíci březnu se budou, v zastupitelstvu města, schvalovat jednotlivé smlouvy 

s konkrétními zájemci, kde budou uvedené podmínky smlouvy.  

 

Po diskuzi zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 192/2020 

1. ZM projednalo Rozhodnutí č. 07531961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 

fondu životního prostředí ČR a návrh Smlouvy č. 07531961 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR, uzavírané mezi Městem Jiříkov a Státním fondem životního 

prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupené ředitelem Ing. Petrem 

Valdmanem, na základě kterých budou Městu Jiříkov poskytnuty finanční prostředky 

v požadované výši, a tyto následně po uzavření smlouvy mezi Městem Jiříkov a žadatelem  

o kotlíkovou půjčku poskytnuty jednotlivým žadatelům k realizaci výměny stávajících kotlů.  
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2. ZM rozhodlo:  

a) přijmout Rozhodnutí č. 07531961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ČR, 

b) uzavřít Smlouvu č. 07531961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR, mezi Městem Jiříkov a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1,  

148 00 Praha 11, zastoupené ředitelem Ing. Petrem Valdmanem. 

3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu č. 07531961 o poskytnutí podpory  

ze Státního fondu životního prostředí ČR, mezi Městem Jiříkov a Státním fondem životního 

prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupené ředitelem Ing. Petrem 

Valdmanem.            hlasování = 14 pro 

 

6. Různé 

a) příkazní smlouva č. 1112201901 – Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov 

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo přednesl zastupitelstvu 

města Příkazní smlouvu č. 1112201901, o podání žádosti společností TNT Consulting, s.r.o.,  

o dotaci týkající se vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov, které by se mělo 

přestěhovat z areálu Drobné provozovny do prostoru bývalých uhelných skladů v ul. 9. května. 

Dále seznámil zastupitele města s vybavením sběrného místa, kde celkový rozpočet akce je 

1.788.500,-Kč bez DPH, kdy maximální dosažitelný podíl získaných prostředků je 85%. 

 

Pan E. Fodor – Lze do této žádosti zahrnout šedivý plastový kontejner na hliníkový odpad 

(plechovky)? 

Starosta města – V rámci této žádosti už bohužel ne, ale Město může tento kontejner zabezpečit 

samo. 

 

Po diskuzi zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 193/2020 

1. ZM bere na vědomí Příkazní smlouvu č. 1112201901 – Vybavení velkého sběrného místa  

ve městě Jiříkov, uzavřenou mezi společností TNT Consulting, s.r.o., Kpt. Stránského 978/13,  

198 00 Praha 14 – Černý Most, IČO: 25528114, DIČ: CZ 25528114 a Městem Jiříkov,  

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO: 00261424, pomocí které bude podána žádost o dotaci.  

2. ZM rozhodlo: 

a) schválit podání žádosti o dotaci pomocí Příkazní smlouvy č. 1112201901, společností  

TNT Consulting, s.r.o., na projekt „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“, 

v rámci operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 3, jehož 

poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí a předpokládané celkové náklady činí 

1.788.500,-Kč bez DPH, 

b) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků, v rámci operačního 

programu Životní prostředí 2014-2020, jehož poskytovatelem je Ministerstvo životního 

prostředí, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2020, 

c) ukládá vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit podání žádosti o dotaci.

             hlasování = 14 pro 

 

b) podání žádosti o dotaci na akci „Jiříkov – víceúčelové hřiště u ZŠ čp. 740“ 

Pan Mgr. J. Semerád předložil zastupitelům města k projednání a schválení podání žádosti  

o dotaci na akci „Jiříkov – víceúčelové hřiště u ZŠ čp. 740“, umístěném v areálu Základní školy 

Jiříkov. 

 

Pan E. Fodor – V jakých místech by bylo umístění hřiště? 

Starosta města – V místech, kde se nyní parkuje, budova 2. stupně. 
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Pan E. Fodor – Jak to vypadá s výstavbou tělocvičny? 

Starosta města – Projekt s platným stavebním povolením máme, ale zatím nebyl vyhlášen žádný 

dotační titul, do kterého bychom se mohli přihlásit. 

 

Po krátké diskuzi zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 194/2020 

1. ZM projednalo informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt ,,Jiříkov – 

víceúčelové hřiště u ZŠ čp. 740“, v rámci programu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli, 

jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a kde předpokládané celkové 

náklady činí 1.047.991,- Kč bez DPH.  

2. ZM rozhodlo:  

a) schválit podání žádosti na projekt ,,Jiříkov – víceúčelové hřiště u ZŠ čp. 740“, v rámci 

programu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR a kde předpokládané celkové náklady činí 1.047.991,- Kč bez DPH,  

b) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků v rámci programu 

Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2020,  

c) ukládá vedoucímu odboru vnitřní správy - zajistit podání žádosti o dotaci do termínu 

stanoveném poskytovatelem dotace, a to nejdéle do 17. 02. 2020.     hlasování = 14 pro 

 

c) podání žádosti o dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov a Městskou policii Jiříkov 

Dále pan Mgr. J. Semerád přednesl zastupitelstvu města k projednání a schválení další podání 

žádosti o dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov a Městskou policii Jiříkov. Následně 

zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 195/2020 

1. ZM projednalo informaci o možnosti podání žádosti o dotaci z Programu 2020 na podporu 

nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu 

spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému pro potřeby Sboru 

dobrovolných hasičů Jiříkov a Městské policie Jiříkov, na pořízení nového vybavení pro 

potřeby Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov a Městské policie Jiříkov. 

2. ZM rozhodlo schválit podání žádosti o dotaci z Programu 2020 na podporu nové techniky, 

výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků  

a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva  

a ostatních složek integrovaného záchranného systému na projekty s názvem: 

a) Jiříkov – pořízení nového vybavení pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov, 

b) Jiříkov – pořízení nového vybavení pro potřeby Městské policie Jiříkov.  

3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků v minimální výši 

10% budou kryty z rozpočtu města na rok 2020. 

4. ZM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - zajistit podání žádostí o dotaci na pořízení 

nového vybavení pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov a Městské policie Jiříkov,  

do termínu stanoveného poskytovatelem dotace, a to nejdéle do 28. 02. 2020.   

             hlasování = 14 pro 

 

d) pověření rady města ke schvalování podávání žádostí o dotace 

Posledním bodem, který pan Mgr. J. Semerád přednesl zastupitelům města, byl návrh na 

schválení pověření rady města ke schvalování podávání žádostí o dotace na akce schválené 

v rámci rozpočtu města na daný kalendářní rok. Následně ho k výše uvedenému doplnil starosta 

města. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 
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Usnesení č. 196/2020 

ZM rozhodlo pověřit radu města ke schvalování podávání žádostí o dotace na akce schválené 

v rámci rozpočtu města na daný kalendářní rok.        hlasování = 14 pro 

 

e) znalecký posudek objektu Filipov č.p. 65, Jiříkov 

Pan starosta M. Maják předložil zastupitelstvu města znalecké posudky na objekt Filipov  

č.p. 65, který je v majetku Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – Redemptoristé a kde působí 

příspěvková organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. Jedná se o znalecký 

posudek od pana P. na částku 22.123.194,- Kč, ale s prodejní cenou 6.000.000,- Kč  

a znalecký posudek od pana B. z České Kamenice na částku 12.487.985,- Kč.  

 

Pan E. Fodor – Souhlasím s cenou 6. – 7.000.000,- Kč. 

Starosta města – Byli jsme s panem místostarostou na jednání s redemptoristy, kdy sami vědí, 

že je tento objekt pro ně nemalou zátěží. 

Pan R. Mark – Tato záležitost je opravdu ve věci vyjednávání podmínek. 

Pan V. H. – Objekt se koupí za 6.000.000,- Kč a dalších mnoho milionů se do toho bude 

muset investovat. Lepší variantou bude vystavit nový menší domov důchodců. 

Starosta města - Chceme dát pouze pověření, abychom mohli vyjednávat a jít s cenou objektu 

o něco níže. 

 

Po diskuzi zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 197/2020 

1. ZM projednalo informaci starosty města o porovnání cen „Znaleckého posudku 

č. 1363/2019“ a „Znaleckého posudku č. 3809-024/2014“. 

2. ZM rozhodlo pověřit starostu města pana Michala Majáka a místostarostu města  

Ing. Jindřicha Jurajdu k jednání se zástupci Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – 

Redemptoristé o snížení prodejní ceny.        hlasování = 14 pro 

 

f) odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Jiříkov 

Dále pan starosta města M. Maják projednal se zastupiteli města návrh na odměny 

neuvolněných členů Zastupitelstva města Jiříkov, s účinností od 01. 03. 2020, při kterém 

zastupitelstvu města objasnil, že k 1. lednu 2020 vstoupilo v platnost nařízení vlády  

č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2019 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2019 Sb. 

Neuvolnění členové zastupitelstva nemají na odměnu právní nárok, o jejím přiznání a výši 

rozhoduje zastupitelstvo. Tabulka velikostní kategorie Jiříkova je dle počtu obyvatel  

od 3.000 do 5.000. Rada města projednala dne 03. 02. 2020 a doporučila stanovit odměny dle 

návrhu od 01. 03. 2020. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 198/2020 

ZM rozhodlo stanovit v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona  č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2019 Sb., s platností od 01. 03. 2020, 

neuvolněnému členu zastupitelstva odměnu za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna 

stanovená zastupitelstvem: 

člen rady města                      7.954,- Kč 

předseda výboru zastupitelstva,  

předseda komise rady, předseda zvláštního orgánu                                                   3.978,- Kč 

člen výboru zastupitelstva, člen komise rady, člen zvláštního orgánu                      3.314,- Kč 

člen zastupitelstva                                              1.989,- Kč 
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Odměna bude poskytována ode dne 01. 03. 2020 v daný den výplatního termínu zaměstnanců 

Města Jiříkov. V případě nástupu náhradníka za uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu.          hlasování = 11 pro, 1 proti, 2 se zdrželi 

 

g) informace o činnosti rady města 

Posledním bodem, který starosta města pan M. Maják přednesl zastupitelstvu města, byla 

informace o činnosti rady města, a to informace z 35. schůze RM konané dne 02. 12. 2019, 

informace z 36. schůze RM konané dne 16. 12. 2019, informace z 37. schůze RM konané dne 

23. 12. 2019 a informace z 38. schůze RM konané dne 06. 01. 2020. Zastupitelstvo města přijalo 

níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 199/2020 

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 = 13 pro, 1 se zdržel 

 

7. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

 

Pan Ing. R. Hase – Dovolím si z části odpovědět na dotaz ohledně přesunu sběrného dvora. 

Jeden z důvodů je výstavba nového hřiště (tělocvičny), kde by stavba zasahovala do části 

sběrného dvora, a to je jeden z důvodů proč jsme se rozhodli sběrný dvůr přestěhovat jinam. 

Pan Bc. P. Stredák – Dalším důvodem proč přestěhovat sběrný dvůr je využití většího prostoru 

ke skladování materiálů.  

 

Paní Mgr. J. Podzimková – Nevzhledné kontejnery na rumburské ulici při vjezdu do Jiříkova. 

Nedaly by se tyto kontejnery na tříděný odpad nějakým způsobem zvelebit, například 

nabarvením atd. 

Starosta města – Tyto kontejnery nejsou v majetku města, ale ve výpůjčce. Firma, která je vlastní 

by je jednou ročně měla dezinfikovat.  

 

Paní Mgr. J. Podzimková – Fotopast, která tam je umístěna, dá se za nepořádek odložený ke 

kontejnerům konkrétní osobu pokutovat? 

Starosta města – Toto je velký problém s dokazováním, nejlépe by bylo konkrétní osobu  

tzv. chytit za ruku. 

 

Paní N. Stožická – Problém začne v kupení se papírových kartonů, kdy kontejnery nebudou 

stačit, neboť se již ve sběrnách papírové kartony nevybírají. Soukromí prodejci by měli mít 

smlouvu se svozovou firmou, která by jim je měla kartony svážet. 

 

Pan Mgr. M. Mrázek – Je nějakým způsobem předurčené kdy houká místní rozhlas (požární 

poplach), za jaké situace se houká? Dá se vymezit denní a noční režim? 

Pan R. Altman – Spouští to přímo operační středisko v Ústí nad Labem. Je to v rámci krizového 

kontaktního místa (směrnice státu). 

 

Pan E. Fodor – Může Město apelovat a oslovit Ústecký kraj ohledně kvality autobusové 

dopravy Karlovy Vary? Dá se nějakým způsobem ovlivnit kvalita dopravy, jak kvantitativně, 

tak kvalitativně? 

Starosta města – Autobusovou dopravu objednává Ústecký kraj. Bude napsán dopis s dotazem 

na Ústecký kraj. 
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Pan P. Dufek – Dočetl jsem se, že starostové Šluknovského výběžku poslali dopis hejtmanovi 

Ústeckého kraje panu O. Bubeníčkovi, ohledně rumburské nemocnice. Obdrželi již nějakou 

odpověď? 

Starosta města – Ano, dopis byl odeslán panu O. Bubeníčkovi, ale daná problematika je 

převážně věcí všeobecné zdravotní pojišťovny. Jedná se již od roku 2017, kdy byla sestavena 

pětičlenná pracovní komise, která zastupuje starosty Šluknovského výběžku, v rámci 

projednávání zachování zdravotní péče. Město Rumburk mělo tehdy jiné požadavky a Ústecký 

kraj byl nakloněn spíše městu Varnsdorf.  

 

Paní Mgr. J. Podzimková – Chtěla bych poprosit v rámci zdravotní péče, nejenom za sebe,  

o spolupráci při pomoci občanům města, na téma „seniorské obálky“ - IC karta pro lékaře, 

záchrannou službu, atd. Požádala bych o nakopírování IC karty pro občany města a viditelné 

umístění seniorské obálky na webových stránkách Města. 

Pan Mgr. J. Semerád – Samozřejmě, není problém nakopírovat tento formulář a poskytnout ho 

lékařům do čekáren a ordinací praktických lékařů, na webové stránky Města a jako přílohu do 

Jiříkovských novin. 

 

Paní Ing. N. Kopecká – Informační panel - radar, který snímá rychlost jízdy u vjezdu do 

Jiříkova, je účastníky silničního provozu ignorován. Je v plánu do budoucna něco jiného co by 

donutilo řidiče dodržovat rychlost v obci? 

Starosta města – Město pořídilo přenosný laserový radar a pokuty za nedodržení rychlosti se 

vybírají. 

 

Paní Ing. N. Kopecká – Jak je to řešeno u městských bytových domů v rámci výměny kotlů, 

která by měla proběhnout do 2 let? 

Starosta města – Tuto situaci u městských objektů řešíme a přecházíme na plyn. 

 

Pan E. Fodor – Jak to vypadá s kolaudací hasičské zbrojnice? 

Starosta města – Kolaudace ještě neproběhla, neboť jsme čekali na vyjádření od Hasičského 

záchranného sboru v Děčíně. 

Pan M. Sabo – Požádali jsme o vyjadřovací dokumentace již v měsíci prosinci, ale čas 

vyhotovení bohužel neovlivníme. Zítra 05. 02. 2020 bude podána žádost o vydání kolaudačního 

souhlasu na stavební úřad v Rumburku a věřím, že v průběhu měsíce února bude hasičárna 

zkolaudována. 

 

Pan E. Fodor -  Na území města Jiříkova se nachází nemovitosti ve zchátralém a velmi 

nepěkném stavu. Je možné majitele těchto objektů oslovit například k nápravě? 

Starosta města – Toto není bohužel v naší pravomoci, ale vyzíváme k činnosti stavební úřad  

v Rumburku. Tyto objekty jsme již vytipovali a podněty zaslali k řešení na stavební úřad.  

 

8. Závěr 

Starosta města pan M. Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 11. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Jiříkova v 17:38 hodin. 
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V Jiříkově dne 10. února 2020 

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 11. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov  konaného dne 4. února 2020 

v Klubu seniorů, Náměstí č.p. 3, 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.   Usnesení z 11. zasedání Finančního  výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

            5.   Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a)  vyúčtování dotace - TJ Spartak Jiříkov, z.s. 

      b)  vyúčtování dotace - SK VIKTORIE, z.s. 

c)  vyúčtování dotací přijatých v roce 2019 

d) rozpočtové opatření č. 12/2019 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu 

     města 

e)  rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a návrh Smlouvy o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

           6.   Různé 

                  a)  příkazní smlouva č. 1112201901 – Vybavení velkého sběrného místa ve městě 

                       Jiříkov 

       b)  podání žádosti o dotaci na akci „Jiříkov – víceúčelové hřiště u ZŠ čp. 740“ 

c)  podání žádosti o dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Jiříkov a Městskou 

policii Jiříkov 

                  d)  pověření rady města ke schvalování podávání žádostí o dotace 

       e)  znalecký posudek objektu Filipov č.p. 65, Jiříkov 

f)  odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Jiříkov 

g)  informace o činnosti rady města                  

           7.   Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

           8.   Závěr 

 

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

Usnesení č. 186/2020 

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

Jiříkova.             

 

Usnesení č. 187/2020 

ZM bere na vědomí usnesení z 11. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, 

ze dne 29. 01. 2020.             

 

Usnesení č. 188/2020  
1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2019, předložené TJ Spartak Jiříkov, 

z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, dotace ve výši 320.000,- Kč  

byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 
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2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2019.            

 

Usnesení č. 189/2020 

1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2019 předložené SK VIKTORIE, z.s., 

Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752, dotace ve výši 100.000,- Kč byla řádně 

vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotace poskytnuté Městem Jiříkov v roce 

2019.               

 

Usnesení č. 190/2020 

1. ZM projednalo vyúčtování přijatých níže uvedených dotací 2019: 
            Výše dotace    Vratka 

           nedočerpané 

            dotace 

           

a) Volby do Evropského parlamentu         87.000,- Kč       9.979,- Kč 

b) Výkon státní správy      2.357.100,- Kč  0,- Kč 

c) Akt. politika zaměstnanosti     1.865.561,- Kč   0,- Kč 

d) SDH - akceschopnost, mzd. náklady       278.800,- Kč  0,- Kč 

e) Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání     535.350,- Kč  0,- Kč 

f) Asistenti prevence kriminality       599.121,51 Kč 0,- Kč 

g) Podpora sociálních služeb               15.657.300,- Kč  0,- Kč 

h) Nákup kompostérů         245.000,- Kč  0,- Kč 

i) Rekonstrukce požární zbrojnice                4.500.000,- Kč  0,- Kč 

 

Celkem                         26.125.232,51 Kč     9.979,- Kč 

 

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2019. 

3. ZM rozhodlo schválit vratku nedočerpané dotace roku 2019 ve výši 9.979,- Kč.  

           

Usnesení č. 191/2020 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2019 Města Jiříkova, které dle stanovené 

kompetence zastupitelstvem města ze dne 11. 12. 2019, č. usnesení 176/2019, na 10. zasedání, 

schválila RM dne 23. 12. 2019, na 37. schůzi, č. usnesení 526/2019.  

 

Usnesení č. 192/2020 

1. ZM projednalo Rozhodnutí č. 07531961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 

fondu životního prostředí ČR a návrh Smlouvy č. 07531961 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí ČR, uzavírané mezi Městem Jiříkov a Státním fondem životního 

prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupené ředitelem Ing. Petrem 

Valdmanem, na základě kterých budou Městu Jiříkov poskytnuty finanční prostředky 

v požadované výši, a tyto následně po uzavření smlouvy mezi Městem Jiříkov a žadatelem  

o kotlíkovou půjčku poskytnuty jednotlivým žadatelům k realizaci výměny stávajících kotlů.  

2. ZM rozhodlo:  

a) přijmout Rozhodnutí č. 07531961 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ČR, 

b) uzavřít Smlouvu č. 07531961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR, mezi Městem Jiříkov a Státním fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1,  

148 00 Praha 11, zastoupené ředitelem Ing. Petrem Valdmanem. 
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3. ZM ukládá: starostovi města - podepsat Smlouvu č. 07531961 o poskytnutí podpory  

ze Státního fondu životního prostředí ČR, mezi Městem Jiříkov a Státním fondem životního 

prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, zastoupené ředitelem Ing. Petrem 

Valdmanem.             

 

Usnesení č. 193/2020 

1. ZM bere na vědomí Příkazní smlouvu č. 1112201901 – Vybavení velkého sběrného místa  

ve městě Jiříkov, uzavřenou mezi společností TNT Consulting, s.r.o., Kpt. Stránského 978/13,  

198 00 Praha 14 – Černý Most, IČO: 25528114, DIČ: CZ 25528114 a Městem Jiříkov,  

Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČO: 00261424, pomocí které bude podána žádost o dotaci.  

2. ZM rozhodlo: 

a) schválit podání žádosti o dotaci pomocí Příkazní smlouvy č. 1112201901, společností  

TNT Consulting, s.r.o., na projekt „Vybavení velkého sběrného místa ve městě Jiříkov“, 

v rámci operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 3, jehož 

poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí a předpokládané celkové náklady činí 

1.788.500,-Kč bez DPH, 

b) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků, v rámci operačního 

programu Životní prostředí 2014-2020, jehož poskytovatelem je Ministerstvo životního 

prostředí, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2020, 

c) ukládá vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí - zajistit podání žádosti o dotaci.

           

Usnesení č. 194/2020 

1. ZM projednalo informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na projekt ,,Jiříkov – 

víceúčelové hřiště u ZŠ čp. 740“, v rámci programu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli, 

jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a kde předpokládané celkové 

náklady činí 1.047.991,- Kč bez DPH.  

2. ZM rozhodlo:  

a) schválit podání žádosti na projekt ,,Jiříkov – víceúčelové hřiště u ZŠ čp. 740“, v rámci 

programu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR a kde předpokládané celkové náklady činí 1.047.991,- Kč bez DPH,  

b) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků v rámci programu 

Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2020,  

c) ukládá vedoucímu odboru vnitřní správy - zajistit podání žádosti o dotaci do termínu 

stanoveném poskytovatelem dotace, a to nejdéle do 17. 02. 2020.      

 

Usnesení č. 195/2020 

1. ZM projednalo informaci o možnosti podání žádosti o dotaci z Programu 2020 na podporu 

nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu 

spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému pro potřeby Sboru 

dobrovolných hasičů Jiříkov a Městské policie Jiříkov, na pořízení nového vybavení pro 

potřeby Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov a Městské policie Jiříkov. 

2. ZM rozhodlo schválit podání žádosti o dotaci z Programu 2020 na podporu nové techniky, 

výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků  

a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva  

a ostatních složek integrovaného záchranného systému na projekty s názvem: 

a) Jiříkov – pořízení nového vybavení pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov, 

b) Jiříkov – pořízení nového vybavení pro potřeby Městské policie Jiříkov.  
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3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků v minimální výši 

10% budou kryty z rozpočtu města na rok 2020. 

4. ZM ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy - zajistit podání žádostí o dotaci na pořízení 

nového vybavení pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov a Městské policie Jiříkov,  

do termínu stanoveného poskytovatelem dotace, a to nejdéle do 28. 02. 2020.   

              

Usnesení č. 196/2020 

ZM rozhodlo pověřit radu města ke schvalování podávání žádostí o dotace na akce schválené 

v rámci rozpočtu města na daný kalendářní rok.         

 

Usnesení č. 197/2020 

1. ZM projednalo informaci starosty města o porovnání cen „Znaleckého posudku 

č. 1363/2019“ a „Znaleckého posudku č. 3809-024/2014“. 

2. ZM rozhodlo pověřit starostu města pana Michala Majáka a místostarostu města  

Ing. Jindřicha Jurajdu k jednání se zástupci Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – 

Redemptoristé o snížení prodejní ceny.         

 

Usnesení č. 198/2020 

ZM rozhodlo stanovit v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona  č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., 

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2019 Sb., s platností od 01. 03. 2020, 

neuvolněnému členu zastupitelstva odměnu za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna 

stanovená zastupitelstvem: 

člen rady města                      7.954,- Kč 

předseda výboru zastupitelstva,  

předseda komise rady, předseda zvláštního orgánu                                                   3.978,- Kč 

člen výboru zastupitelstva, člen komise rady, člen zvláštního orgánu                      3.314,- Kč 

člen zastupitelstva                                              1.989,- Kč 

Odměna bude poskytována ode dne 01. 03. 2020 v daný den výplatního termínu zaměstnanců 

Města Jiříkov. V případě nástupu náhradníka za uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu.           

 

Usnesení č. 199/2020 

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.    

                 

Ověřovatelé usnesení: 

 

 

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

   p. Petr Dufek                             p. Mgr. Bc. Vladimír Šamša 

 

 

V Jiříkově dne 11. února 2020 

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 


