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Z Á P I S 

z 12. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 28. dubna 2020 

v zasedací místnosti MěÚ od 16:00 hodin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 

 

      ……………………………..  ……………………….……. 

             p. Miroslav Horák                     pí Mgr. Jana Podzimková 

 

 

      Zasedání se zúčastnilo 12 členů Zastupitelstva města Jiříkov 

  
 

 

Omluveni:  pí Pavlína Wittgruberová 

                       p. Mgr. Michal Mrázek 

                       p. Rudolf Mark 



 2 

 

1. Zahájení 

Pořízený audio záznam z průběhu 12. 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 12. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo 

přítomno 12 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.  

 

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

navrženi: 

předseda: Pan Mgr. Bc. Vladimír Šamša          hlasování = 11 pro, 1 se zdržel    

člen: Paní Naděžda Stožická            hlasování = 11 pro, 1 se zdržel    

člen: Pan Evžen Fodor                 hlasování = 11 pro, 1 se zdržel 

V tomto složení byla návrhová komise schválena. 

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

a paní Mgr. Jana Podzimková, zapisovatelkou byla určena slečna Lucie Lacmanová.  

 

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

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

 

 

2. Finanční záležitosti Města Jiříkova 

2. 1. přijetí dotací 

a) přijetí příspěvku na výkon státní správy 

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

přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na výkon 

státní správy v působnosti obcí na rok 2020. Rada města projednala dne 02. 03. 2020  

a doporučila přijmout a schválit. Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 200/2020 

1. ZM projednalo přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu 

k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2020 ve výši 2.647.000,- Kč 

(zaokrouhleno na celé stovky), z toho 791.036,- Kč na základní působnost a 1.856.000,- Kč na 

financování veřejného opatrovnictví. 

2. ZM rozhodlo přijmout příspěvek v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům 

obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2020 ve výši 2.647.000,- Kč. 

3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.                                                           hlasování = 12 pro 

   

b) přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – I. 

Dále paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města přijetí neinvestiční dotace ve výši 

16.676.200,- Kč pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2020 určenou 

na podporu sociálních služeb. Rada města projednala dne 16. 03. 2020 a doporučila přijmout. 

K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 201/2020 

1. ZM projednalo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem,  

IČ: 70892159 a Domovem „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 

407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, dotace ve výši 

16.676.200,- Kč je na rok 2020 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na podporu 

poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje.  
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2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet 

města.                                                                                                                hlasování = 12 pro 

 

c) přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – II.  

Další dotací, kterou paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli, byla neinvestiční dotace 

ve výši 861.000,- Kč pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2020 

určenou na podporu sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3. Rada města projednala 

dne 16. 3. 2020 a doporučila přijmout. Zastupitelé následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 202/2020 

1. ZM projednalo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

v rámci projektu POSOSUK 3 uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 70892159 a Domovem „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, 

se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, 

dotace ve výši 861.000,- Kč je na rok 2020 a je určena na financování osobní asistence.  

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet 

města.                                                                                                                hlasování = 12 pro 

 

d) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti   

Poslední dotací, kterou paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupitelstvem města, byla 

neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 168.763,- Kč přijatou v období od 

01. 01. 2020 do 31. 03. 2020. Rada města projednala dne 20. 04. 2020 a doporučila přijmout. 

Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 203/2020 

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

výši 168.763,- Kč přijatou v období od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020. 

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

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.         

                                                                                                                         hlasování = 12 pro 

 

e) rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan M. Sabo přednesl zastupitelům města  

k projednání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj 

na akci „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně 

vyloučené lokality II“ vedené pod identifikačním číslem 117D03D000693. Ve svém vystoupení 

popsal celý časový sled, a to od doby kdy Město Jiříkov požádalo Ministerstvo pro místní rozvoj 

o poskytnutí dotace z programu: 11703 - Integrovaný regionální operační program. Přes 

doručení registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace s termínem dokončení akce do  

30. 06. 2020. Požádání poskytovatele dotace o změnu termínu dokončení stavby, protože 

původní termín do 30. 06. 2020 nebyl reálný a následné doručení Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace (změna), kdy dotace zůstává stejná, jenom je rozdělená na rok 2020 a rok 2021. Stejný 

zůstává i podíl města, pouze je změna čerpání podílů města na rok 2021. Termín dokončení 

akce byl rovněž změněn, a to do 30. 06. 2021 a financování akce do 31. 12. 2021. Projednáno 

v radě města dne 20. 04. 2020 (původní registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace) – 

doporučenou k projednání na jednaní zastupitelstva města dne 28. 04. 2020. 

 

Pan Mgr. Bc. V. Šamša – Termín dokončení stavby do 30. 06. 2021 je šibeniční. Nemyslím si, 

že za půl roku se to stihne. 



 4 

Pan M. Sabo – Zatím na to máme rok. Výběrové řízení se připravuje. Už máme i zadávací 

dokumentaci. Samozřejmě uvidíme až proběhne výběrové řízení. Myslím si, že bude možnost 

prodloužení termínu.   

 

Pan E. Fodor – Cena cca 9.000.000,- Kč je částka, kterou by měly firmy předkládat, od toho se 

to odráží? 

 

Starosta města pan M. Maják – Ta částka to je dotace. 

 

Pan E. Fodor – Aby se nestalo, že částka bude 15.000.000,- Kč. 

 

Starosta města pan M. Maják – To se může stát. Proto se čeká na výběrové řízení. 

 

Pan M. Sabo – Toto jsou uznatelné náklady, z kterých se vycházelo. Měli jsme dokumentaci pro 

stavební povolení a rozpočet, a tam vycházelo, že na 1 m² je cca 29.000,- Kč. Z toho se vypočítal 

rozpočet podle plochy a vycházelo to zhruba na 14.000.000,- Kč. Na základě toho se žádalo o 

dotaci. To co bude nad, půjde do neuznatelných nákladů a jde za městem. 

 

Po krátké diskuzi zastupitelé města k tomuto bodu přijali usnesení: 

Usnesení č. 204/2020 

1. ZM projednalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – identifikační číslo: 

117D03D000693 na akci „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální 

bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“. 

2. ZM rozhodlo přijmout na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – 

identifikační číslo: 117D03D000693 finanční prostředky ve výši 8.919.843,76 Kč poskytnuté 

Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Jiříkov – 

stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené 

lokality II“. 

3. ZM rozhodlo na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – identifikační číslo: 

117D03D000693, že z poskytnuté dotace ve výši 8.919.843,76 Kč od Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR na akci „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení 

pro sociálně vyloučené lokality II“ bude v roce 2020 poskytnuta dotace ze státního rozpočtu 

ve výši 495.546,87 Kč a v roce 2021 bude poskytnuta dotace ze strukturálního fondu ERDF ve 

výši 8.424.296,89 Kč. 

4. ZM rozhodlo na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – identifikační číslo: 

117D03D000693, že vlastní zdroje k dotaci ve výši 991.093,76 Kč budou čerpány v roce  

2020 a 2021. 

 5. ZM rozhodlo na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 

identifikační číslo: 117D03D000693, že náklady nad rámec poskytnutých finančních 

prostředků ve výši 8.919.843,76 Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR na akci „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální 

bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“ budou kryty z rozpočtů města v roce 2020 a 2021. 

                                                                                                                         hlasování = 12 pro 

 

f) registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

Dále pan M. Sabo projednal se zastupiteli další Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Vybudování přechodu pro chodce a 

navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“ vedené pod 

identifikačním číslem: 117D03O001974. Projednáno v radě města dne 20. 04. 2020 – 
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doporučeno k projednání na jednání zastupitelstva města dne 28. 04. 2020. Zastupitelé následně 

přijali usnesení: 

Usnesení č. 205/2020 

1. ZM projednalo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo: 

117D03O001974 na akci „Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – 

Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“. 

2. ZM rozhodlo přijmout na rok 2021 na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace – identifikační číslo: 117D03O001974 finanční prostředky ve výši 

2.780.125,86 Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR na akci „Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce 

centra města Jiříkov 3. etapa“.  

3. ZM rozhodlo na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 

identifikační číslo: 117D03O001974, že náklady nad rámec poskytnutých finančních 

prostředků ve výši 2.780.125,86 Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR na akci „Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku 

– Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“ budou kryty z rozpočtu města. 

4. ZM rozhodlo na základě podmínky poskytovatele dotace vyplývající z Registrace akce 

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo: 117D03O001974, že akce 

„Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města 

Jiříkov 3. etapa“ bude předfinancována z finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2020. 

                                                                                                                         hlasování = 12 pro 

g) pořízení mobilního pódia 

O přednesení dalšího bodu projednávaného programu zastupitelstva města, požádal starosta 

města pan M. Maják o slovo místostarostu města pana Ing. J. Jurajdu, který přednesl 

zastupitelstvu města bod „pořízení mobilního pódia“. Ve svém vystoupení informoval 

zastupitele o možnosti podání žádosti o dotaci na pořízení mobilního podia pro rozvoj kulturních 

aktivit pořádané Městem Jiříkov a pro rozvoj spolkové činnosti  

z Programu rozvoje venkova, Výzvy č. 6 fichi 421 aktivita f) kulturní a spolková zařízení včetně 

knihoven, jejímž poskytovatelem bude MAS ČESKÝ SEVER. Toto pódium bude využíváno při 

pořádání kulturních, sportovních či hudebních akcí Městem Jiříkov či jiříkovskými spolky.  

 

Pan Mgr. Bc. V. Šamša – Když do toho půjdeme, tak bychom měli znát cenu. Pamatuji si, že 

jsme už vkládali finance do Sdružení pro rozvoj Šluknovska na pořízení a půjčování pódia. 

Starosta města pan M. Maják – To byly peníze, které byly v podstatě v rámci Sdružení pro rozvoj 

Šluknovska. Podle počtu peněz, které jsme tam vložili, jsme měli několik výpůjček zdarma. 

Pódium ale už dneska nevlastní Sdružení pro rozvoj Šluknovska, předalo se do správy panu Š., 

který nám ho půjčí zadarmo, ale montáž a dovoz si musíme zafinancovat. Toto pódium už je za 

svojí životností. Máme akce jako Staročeský jarmark. Na hřišti dělá akce například Aktivní pes. 

K hasičárně půjčujeme pódium, když se konají čarodějnice. A to je korunka ke korunce a za pár 

let se nám to vrátí. Je škoda toho nevyužít, když byla vyhlášená dotace. Neznamená to ale, že ji 

dostaneme. Pokud dneska schválíme a podáme žádost na dotaci, budeme se s panem 

místostarostou snažit, aby částka nepřesáhla 500.000,- Kč. Jestli to bude dražší, tak to nemá 

cenu. 

 

Pan Mgr. Bc. V. Šamša – Dobře, zajímalo mě i využití. 

 

Pan P. Dufek – Bude možné pódium půjčovat? 

 

Starosta města pan M. Maják – Samozřejmě v rámci udržitelnosti ano, ale myslím si, že zdarma, 

protože to budou dotační peníze a z nich nemůžeme dostávat nic. 
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Pan E. Fodor – Měli bychom si stanovit hranici, že částka nepřekročí 450.000,- Kč. 

 

Starosta města pan M. Maják – Požádáme o maximum dotace, což je 350.000,- Kč. Pokud ji 

dostaneme, budeme muset udělat výběrové řízení a z toho pak vyjde cena. Jestli cena bude moc 

vysoká, můžeme dotaci odmítnout. Není povinnost ji přijmout. 

 

Pan P. Dufek – Lze koupit z této dotace i použité, bazarové pódium? 

 

Místostarosta města pan Ing. J. Jurajda – Nevíme, takový dotaz jsme nedávali. Mluvil jsem 

s paní D. a ona sama zatím neví přesné podmínky, protože ministerstvo nedávno dotaci rozšířilo 

právě o tyto mobilní a jiná kulturní zařízení. Paní D. slíbila, že mi co nejdříve podmínky zjistí. 

 

Pan P. Dufek – Takže se můžeme rozhodnout i pro něco jiného? 

 

Starosta města pan M. Maják – Jsou tam i jiné možnosti, například mobilní toalety, stany, 

lavičky a sprchy. Ale myslíme si, že by pro město bylo ideální pořídit mobilní pódium. 

 

Dále vystoupila paní Ing. J. Schovancová, která doporučila z připraveného návrhu usnesení  

č. 206/2020, vypustit bod 2 b) ve znění: 

„b) schválit, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků v rámci Programu rozvoje 

venkova, Výzvy č. 6 fichi 421 aktivita f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, jejímž 

poskytovatelem bude MAS ČESKÝ SEVER, budou kryty z rozpočtu Města Jiříkov na rok 2020.“, 

a to z důvodu, že finanční prostředky s kterými se město bude podílet na realizaci výše uvedené 

akce, budou součástí usnesení zastupitelstva města o přijetí dotace na tuto akci.  

Starosta města pan M. Maják požádal návrhovou komisi o úpravu připraveného usnesení  

č. 206/2020, a to podle návrhu Ing. J. Schovancové. 

Návrhová komise upravila návrh usnesení takto:  

„1. ZM projednalo informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na pořízení mobilního pódia pro 

rozvoj kulturních aktivit pořádané Městem Jiříkov a pro rozvoj spolkové činnosti z Programu 

rozvoje venkova, Výzvy č. 6 fichi 421 aktivita f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, 

jejímž poskytovatelem bude MAS ČESKÝ SEVER.  
2. ZM rozhodlo:  

a) schválit podání žádosti na pořízení mobilního pódia pro rozvoj kulturních aktivit pořádané 

Městem Jiříkov a pro rozvoj spolkové činnosti z Programu rozvoje venkova, Výzvy č. 6 fichi 421 

aktivita f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, jejímž poskytovatelem bude MAS 

ČESKÝ SEVER,  

b) ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit podání žádosti o dotaci do termínu 

stanoveném poskytovatelem dotace.“ 
Následně starosta města dal hlasovat o usnesení č. 206/2020, tak jak ho upravila návrhová komise. 

Následně zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 206/2020 
1. ZM projednalo informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na pořízení mobilního pódia pro 

rozvoj kulturních aktivit pořádané Městem Jiříkov a pro rozvoj spolkové činnosti z Programu 

rozvoje venkova, Výzvy č. 6 fichi 421 aktivita f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, 

jejímž poskytovatelem bude MAS ČESKÝ SEVER.  
2. ZM rozhodlo:  

a) schválit podání žádosti na pořízení mobilního pódia pro rozvoj kulturních aktivit pořádané 

Městem Jiříkov a pro rozvoj spolkové činnosti z Programu rozvoje venkova, Výzvy č. 6 fichi 421 

aktivita f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, jejímž poskytovatelem bude MAS 

ČESKÝ SEVER,  



 7 

b) ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit podání žádosti o dotaci do termínu 

stanoveném poskytovatelem dotace.                                                                   hlasování = 12 pro 

 

2. 2. úhrada členských příspěvků 

h) faktura na úhradu členského příspěvku – Svaz měst a obcí ČR 

Dalším bodem, který paní Ing. J. Schovancová přednesla k projednání zastupitelstvu města, 

byla faktura Svazu města a obcí ČR, na úhradu členského příspěvku na rok 2020. Rada města 

projednala dne 16. 03. 2020 a doporučila schválit. Zastupitelstvo města následně přijalo 

usnesení: 

Usnesení č. 207/2020 

1. ZM projednalo předloženou fakturu Svazu města a obcí ČR, 5. května 1640/65, Praha 4, 

IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2020 ve výši 16.138,40 Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2020 schválit a členský 

příspěvek uhradit.                                                                                            hlasování = 12 pro 

 

i) faktura na úhradu členského příspěvku – Svazek obcí SEVER 

Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla k projednání zastupitelům fakturu Svazu obcí SEVER 

na úhradu členského příspěvku na rok 2020. Rada města projednala dne 16. 03. 2020  

a doporučila schválit. Zastupitelé města k tomuto bodu přijali usnesení: 

Usnesení č. 208/2020 

1. ZM projednalo předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422, 407 81 

Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku na rok 2020 ve výši 

25.025,- Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2020 schválit a členský 

příspěvek uhradit.                                                                                            hlasování = 12 pro 

  

j) faktura na úhradu příspěvku do Destinačního fondu  

Poslední fakturou, kterou paní Ing. J. Schovancová přednesla k projednání zastupitelům, byla 

faktura Českého Švýcarska o.p.s., na úhradu příspěvku do Destinačního fondu v kategorii 

„Rozvoj“ na rok 2020. Rada města projednala dne 20. 04. 2020 a doporučila schválit. 

Zastupitelé přijali usnesení: 

Usnesení č. 209/2020 

1. ZM projednalo předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí 1161/10, 

Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu příspěvku do Destinačního fondu v kategorii „Rozvoj“ 

na rok 2020 ve výši 16.100,- Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2020 schválit a členský 

příspěvek uhradit.                                                                                           hlasování = 12 pro 

 

2. 3. pozastavení poskytování dotací z rozpočtu města 

k) pozastavení poskytování dotací  

Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla a zdůvodnila zastupitelům města návrh na pozastavení 

poskytování dotací z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2020. Rada města projednala dne  

06. 04. 2020 a doporučila schválit. Zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 210/2020 

1. ZM rozhodlo ve své odpovědnosti dle § 85 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pozastavit z důvodu vyhlášeného nouzového stavu 

a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR poskytování dotací spolkům a podobným 

neziskovým subjektům z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2020, a to do odvolání. 

2. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – výše uvedené sdělit žadatelům o dotaci 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.                                                hlasování = 11 pro, 1 proti 
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2. 4. rozpočtové opatření města 

l) rozpočtové opatření č. 2/2020 Města Jiříkova 

V posledním projednávaném bodě, a to ve finančních záležitostech Města Jiříkova  

na 12. zasedání zastupitelstva města, paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům 

rozpočtové opatření č. 2/2020 Města Jiříkova, které je velmi rozsáhlé a současně zdůvodnila 

jeho 3 části na které se člení výše uvedené rozpočtové opatření. Vzhledem k rozsáhlosti 

rozpočtového opatření požádala Ing. J. Schovancová zastupitelé města o dotazy k tomuto 

rozpočtovému opatření, které následně jednotlivým zastupitelům zodpověděla. Zastupitelstvo 

města k tomuto bodu přijalo usnesení: 

Usnesení č. 211/2020 

1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 2/2020 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 2/2020 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje. 

2. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 1.357.093,76 Kč z fondu rezerv na 

úhradu akce „Jiříkov – stavební úpravy objektu č.p. 461, Náměstí – sociální bydlení pro 

sociálně vyloučené lokality II“. 

3. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 4.992.000,- Kč z fondu rezerv na 

úhradu akce „Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra 

města Jiříkova 3. etapa“. 

4. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 2.716.000,- Kč z fondu rezerv na 

úhradu akce „Stavební úpravy objektu č.p. 678, Čapkova – sociální byty“. 

5. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 3.291.806,73 Kč z fondu rezerv na 

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

6. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provést výše uvedené převody finančních 

prostředků z fondu rezerv na základní běžný účet města v celkové výši 12.356.900,49 Kč, a to 

ve dvou částkách takto: 

a) 6.356.900,49 Kč převést do 31. 05. 2020, 

b) 6.000.000,- Kč převést do 30. 06. 2020.                                                      hlasování = 12 pro 

 

 

8. Závěr 

Starosta města pan M. Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 12. veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Jiříkova v 16:50 hodin. 

 
V Jiříkově dne 05. května 2020 

Zapsala: Lucie Lacmanová 

 

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 12. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov  konaného dne 28. dubna 2020 

v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od  16:00 hodin 

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

Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo tyto body programu: 

1. Zahájení 

 2. Finanční záležitosti Města Jiříkova 

     2. 1. přijetí dotací 

  a) přijetí příspěvku na výkon státní správy   

                    b) přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – I. 

        c) přijetí dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – II.  

        d) přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti   

        e) rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 

        f) registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

        g) pořízení mobilního pódia   

                2. 2. úhrada členských příspěvků 

        h) faktura na úhradu členského příspěvku – Svaz měst a obcí ČR 

  i) faktura na úhradu členského příspěvku – Svazek obcí SEVER   

        j) faktura na úhradu příspěvku do Destinačního fondu  

     2. 3. pozastavení poskytování dotací z rozpočtu města 

        k) pozastavení poskytování dotací   

     2. 4. rozpočtové opatření města 

        l) rozpočtové opatření č. 2/2020 Města Jiříkova   

           3.   Závěr 

 

======================================================== 
. 

Usnesení č. 200/2020 

1. ZM projednalo přidělení příspěvku v rámci finančního vztahu státního rozpočtu 

k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2020 ve výši 2.647.000,- Kč 

(zaokrouhleno na celé stovky), z toho 791.036,- Kč na základní působnost a 1.856.000,- Kč na 

financování veřejného opatrovnictví. 

2. ZM rozhodlo přijmout příspěvek v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům 

obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2020 ve výši 2.647.000,- Kč. 

3. ZM schvaluje, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků budou kryty 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.                                                            

   

Usnesení č. 201/2020 

1. ZM projednalo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem,  

IČ: 70892159 a Domovem „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 

407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, dotace ve výši 
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16.676.200,- Kč je na rok 2020 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na podporu 

poskytování sociálních služeb na území Ústeckého kraje.  

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet 

města.                                                                                                                 

 

Usnesení č. 202/2020 

1. ZM projednalo Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 

v rámci projektu POSOSUK 3 uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 

400 01 Ústí nad Labem, IČ: 70892159 a Domovem „Srdce v dlaních“- sociální služby Jiříkov, 

se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov, IČ: 47274581, příspěvkovou organizací Města Jiříkova, 

dotace ve výši 861.000,- Kč je na rok 2020 a je určena na financování osobní asistence.  

2. ZM rozhodlo uvedenou dotaci přijmout a zároveň schvaluje převod této dotace na účet 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov po připsání na účet 

města.                                                                                                                 

 

Usnesení č. 203/2020 

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

výši 168.763,- Kč přijatou v období od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020. 

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

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.         

                                                                                                                          

Usnesení č. 204/2020 

1. ZM projednalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – identifikační číslo: 

117D03D000693 na akci „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální 

bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“. 

2. ZM rozhodlo přijmout na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – 

identifikační číslo: 117D03D000693 finanční prostředky ve výši 8.919.843,76 Kč poskytnuté 

Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Jiříkov – 

stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené 

lokality II“. 

3. ZM rozhodlo na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – identifikační číslo: 

117D03D000693, že z poskytnuté dotace ve výši 8.919.843,76 Kč od Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR na akci „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení 

pro sociálně vyloučené lokality II“ bude v roce 2020 poskytnuta dotace ze státního rozpočtu 

ve výši 495.546,87 Kč a v roce 2021 bude poskytnuta dotace ze strukturálního fondu ERDF ve 

výši 8.424.296,89 Kč. 

4. ZM rozhodlo na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) – identifikační číslo: 

117D03D000693, že vlastní zdroje k dotaci ve výši 991.093,76 Kč budou čerpány v roce  

2020 a 2021. 

 5. ZM rozhodlo na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 

identifikační číslo: 117D03D000693, že náklady nad rámec poskytnutých finančních 

prostředků ve výši 8.919.843,76 Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR na akci „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální 

bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“ budou kryty z rozpočtů města v roce 2020 a 2021. 

 

Usnesení č. 205/2020 

1. ZM projednalo Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo: 

117D03O001974 na akci „Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – 

Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“. 
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2. ZM rozhodlo přijmout na rok 2021 na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace – identifikační číslo: 117D03O001974 finanční prostředky ve výši 

2.780.125,86 Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR na akci „Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce 

centra města Jiříkov 3. etapa“.  

3. ZM rozhodlo na základě vydané Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 

identifikační číslo: 117D03O001974, že náklady nad rámec poskytnutých finančních 

prostředků ve výši 2.780.125,86 Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR na akci „Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku 

– Rekonstrukce centra města Jiříkov 3. etapa“ budou kryty z rozpočtu města. 

4. ZM rozhodlo na základě podmínky poskytovatele dotace vyplývající z Registrace akce 

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo: 117D03O001974, že akce 

„Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města 

Jiříkov 3. etapa“ bude předfinancována z finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2020. 

                                                                                                                          

Usnesení č. 206/2020 
1. ZM projednalo informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na pořízení mobilního pódia pro 

rozvoj kulturních aktivit pořádané Městem Jiříkov a pro rozvoj spolkové činnosti z Programu 

rozvoje venkova, Výzvy č. 6 fichi 421 aktivita f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, 

jejímž poskytovatelem bude MAS ČESKÝ SEVER.  
2. ZM rozhodlo:  

a) schválit podání žádosti na pořízení mobilního pódia pro rozvoj kulturních aktivit pořádané 

Městem Jiříkov a pro rozvoj spolkové činnosti z Programu rozvoje venkova, Výzvy č. 6 fichi 421 

aktivita f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven, jejímž poskytovatelem bude MAS 

ČESKÝ SEVER,  

b) ukládá: vedoucímu odboru vnitřní správy – zajistit podání žádosti o dotaci do termínu 

stanoveném poskytovatelem dotace.                                                                    

 

Usnesení č. 207/2020 

1. ZM projednalo předloženou fakturu Svazu města a obcí ČR, 5. května 1640/65, Praha 4, 

IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2020 ve výši 16.138,40 Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2020 schválit a členský 

příspěvek uhradit.                                                                                             

 

Usnesení č. 208/2020 

1. ZM projednalo předloženou fakturu Svazku obcí SEVER, Lipová u Šluknova 422, 407 81 

Lipová u Šluknova, IČ: 70810141, na úhradu členského příspěvku na rok 2020 ve výši 

25.025,- Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2020 schválit a členský 

příspěvek uhradit.                                                                                             

  

Usnesení č. 209/2020 

1. ZM projednalo předloženou fakturu Českého Švýcarska o.p.s., Křinické náměstí 1161/10, 

Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu příspěvku do Destinačního fondu v kategorii „Rozvoj“ 

na rok 2020 ve výši 16.100,- Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2020 schválit a členský 

příspěvek uhradit.                                                                                            
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Usnesení č. 210/2020 

1. ZM rozhodlo ve své odpovědnosti dle § 85 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pozastavit z důvodu vyhlášeného nouzového stavu 

a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR poskytování dotací spolkům a podobným 

neziskovým subjektům z rozpočtu Města Jiříkova v roce 2020, a to do odvolání. 

2. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – výše uvedené sdělit žadatelům o dotaci 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2020.                                                 

  

Usnesení č. 211/2020 

1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 2/2020 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové opatření 

č. 2/2020 Města Jiříkova dle předloženého návrhu schvaluje. 

2. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 1.357.093,76 Kč z fondu rezerv na 

úhradu akce „Jiříkov – stavební úpravy objektu č.p. 461, Náměstí – sociální bydlení pro 

sociálně vyloučené lokality II“. 

3. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 4.992.000,- Kč z fondu rezerv na 

úhradu akce „Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra 

města Jiříkova 3. etapa“. 

4. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 2.716.000,- Kč z fondu rezerv na 

úhradu akce „Stavební úpravy objektu č.p. 678, Čapkova – sociální byty“. 

5. ZM rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 3.291.806,73 Kč z fondu rezerv na 

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

6. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provést výše uvedené převody finančních 

prostředků z fondu rezerv na základní běžný účet města v celkové výši 12.356.900,49 Kč, a to 

ve dvou částkách takto: 

a) 6.356.900,49 Kč převést do 31. 05. 2020, 

b) 6.000.000,- Kč převést do 30. 06. 2020.            

 

 

 

 

Ověřovatelé usnesení: 

 

 

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

                  p. Miroslav Horák                               pí Mgr. Jana Podzimková 

 

 

V Jiříkově dne 05. května 2020 

Zapsala: Lucie Lacmanová 

 
 

 

 

 

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 
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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 


