
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
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      ……………………………..  ……………………….……. 

          Mgr. Dagmar Farská                  p. Jan Dvořák 

 

 

      Zasedání se zúčastnilo 13 členů Zastupitelstva města Jiříkov 
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1. Zahájení 

Audio záznam nebyl doslovně přepisován. Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné 

zastupitele a občany města. V 16:00 hodin zahájil 26. zasedání zastupitelstva města. V době 

zahájení bylo přítomno 13 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné. 

Proběhla volba pracovních orgánů, kdy do návrhové komise byli starostou města navrženi: 

předseda: Pan Petr Wittgruber                  hlasování = 13 pro   

člen: Pan Ing. Roland Hase                    hlasování = 12 pro, 1 se zdržel   

člen: Pan Mgr. Michal Mrázek                hlasování = 12 pro, 1 se zdržel   

V tomto složení byla návrhová komise schválena. 

Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM, určeni: paní Mgr. Dagmar Farská 

a pan Jan Dvořák, zapisovatelkou byla určena paní Šárka Fojtová.  

 

Starosta města seznámil členy zastupitelstva s programem a následně dal hlasovat o programu 

26. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.    hlasování = 13 pro 

 

Pan starosta M. Maják předložil k nahlédnutí členům zastupitelstva města písemnou 

připomínku, ze dne 24. 09. 2018, k Zápisu z 25. zasedání konaného dne 28. 06. 2018,  

od zastupitele pana Vlastimila Havlůje. Pan starosta M. Maják konstatoval, že na 25. zasedání 

problematika uvedená v písemné připomínce nebyla projednávána, viz. audio nahrávka  

a tudíž je tato připomínka bezpředmětná, neboť se netýká 25. zasedání. Pan zastupitel 

Vlastimil Havlůj i přes to tvrdil, že uvedená problematika je součástí audio nahrávky.  

Pan starosta M. Maják potvrdil záznam audionahrávky s touto problematikou, avšak  

z 24. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, nikoliv z 25. zasedání. 

 

Poté pan starosta zahájil kontrolu usnesení: 

2. Kontrola usnesení z minulých zasedání 

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

zastupitele a občany o plnění usnesení z minulých zasedání ZM: 

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

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

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

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

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

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

usn. č. 514/2018 – trvá (Smlouva zaslána k podpisu, čekáme na vrácení podepsané smlouvy.), 

usn. č. 515/2018 – splněno, usn. č. 517/2018 – trvá (Darovací smlouva byla projednána na 

Krajském úřadě Ústeckého kraje dne 10. 09. 2018. Čekáme na potvrzené usnesení a darovací 

smlouvu.), usn. č. 518/2018 – trvá (Darovací smlouva je projednávána na Povodí Ohře, s.p.), 

25. ZM: usn. č. 536/2018 – splněno, usn. č. 537/2018 – splněno, usn. č. 538/2018 – trvá 

(Kupní smlouva je připravena k podpisu, čekáme na podpis kupujících.), usn. č. 539/2018 – 

splněno, usn. č. 540/2018 – splněno, usn. č. 541/2018 – splněno 

Finanční záležitosti: 25. ZM:  usn. č. 542/2018 – splněno 

Různé: 25. ZM:  usn. č. 543/2018 – splněno,  usn. č. 544/2018 – splněno, usn. č. 546/2018 – 

splněno, usn. č. 547/2018 – splněno 

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

následující usnesení: 

Usnesení č. 548/2018 

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

Jiříkova.           hlasování = 13 pro 
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3. Dotazy a připomínky občanů 

 

Pan F. – Na Rumburské ulici se dělala oprava kanalizace, jsou tyto povrchy komunikace již 

opraveny?  

Pan Sabo -  V rámci reklamace se předělávaly kanalizační přípojky k vlastníkům nemovitosti. 

Nejedná se o konečnou úpravu, ale prozatímní. Urgováno bylo u firmy Eurovia, aby 

komunikaci dali do pořádku. Zatím nemáme stanoven termín opravy, ale v rámci reklamace 

byli na to upozorněni. 

 

Pan F. – Likvidace odpadu v Březinově ulici, (bývalý dům po rodině R.), kdy u nemovitosti 

zůstal na zahradě neskutečný nepořádek. 

Paní H. – Byl vyzván vlastník k úklidu pronajatého pozemku. V současné době tam jsou opět 

další nájemníci, kteří budou nepořádek na zahradě a v objektu domu uklízet. Jednáme jak 

s vlastníkem domu, tak s novými nájemníky. 

 

4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova 

a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan Miroslav Sabo přednesl zastupitelstvu 

města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitosti. Žadatelé  

si podali žádost o koupi části p.p.č. 6505/1 (ostatní plocha) o výměře cca 200 m2  

v k.ú. Filipov u Jiříkova, za cenu 120,- Kč/m2 + náklady. Pozemek se musí geometricky 

zaměřit. Komise výstavby a životního prostředí a finanční výbor doporučují schválit zadání 

zpracování podkladů k prodeji pozemku. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 

zadání zpracování podkladů k prodeji pozemku. 

 

Pan Wittgruber – Pod čím je pozemek veden v katastru nemovitostí? 

Paní H. – V katastru nemovitostí je to vedené jako ostatní plocha. 

 

Následně zastupitelé města po krátké diskuzi přijali usnesení: 

Usnesení č. 549/2018 

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

a to části p.p.č. 6505/1 (ostatní plocha)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

a to části p.p.č. 6505/1 (ostatní plocha)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.    

               hlasování = 12 pro, 1 se zdržel 

 

Pan M. Sabo předložil zastupitelům města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru 

prodeje nemovitosti. Žadatelé podali žádost o koupi části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)  

o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu, za cenu 1000 m2  

za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2 za 120,- Kč/m2 + náklady. Jedná se o pozemek, který musí být 

geometricky rozdělen. Komise výstavby a životního prostředí a finanční výbor doporučují 

schválit zadání zpracování podkladů k prodeji pozemku. Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města schválit zadání zpracování podkladů k prodeji pozemku. Zastupitelstvo 

města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 550/2018 

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

a to části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

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

a to části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.     hlasování = 13 pro 
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Dále pan M. Sabo projednal se zastupitelstvem města zadání zpracování podkladů ke 

zveřejnění záměru prodeje nemovitosti. Žadatelka si podala žádost o koupi části p.p.č. 1296/1 

(trvalý travní porost) o výměře cca 596 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu 120,- Kč/m2 + náklady, 

který se musí geometricky rozdělit. Komise výstavby a životního prostředí a finanční výbor 

doporučují schválit zadání zpracování podkladů k prodeji pozemku. Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města schválit zadání zpracování podkladů k prodeji pozemku. K tomuto bodu 

zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 551/2018 

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

a to části p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

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

a to části p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.     hlasování = 13 pro 

 

b) záměry prodeje nemovitostí 

Pan M. Sabo přednesl zastupitelům města záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města 

Jiříkova. Žadatelé podali žádost o koupi pozemků na stavbu rodinného domu. Jedná se  

o pozemky p.p.č. 460 a p.p.č. 461 v k.ú. Jiříkov. Pozemky byly geometricky zaměřeny  

a rozděleny tak, že vznikl pozemek o celkové výměře 1035 m2. Záměr prodeje byl projednán 

v Komisi výstavby a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. 

Rada města doporučuje zveřejnit záměr prodeje nemovitostí. Zastupitelstvo města přijalo níže 

uvedené usnesení: 

Usnesení č. 552/2018 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 461 

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

898 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1549-125/2018, na stavbu rodinného domu před 

kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 9.500,- Kč, kde 

kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. 

2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 461 (trvalý travní porost) o výměře 137 m2 a části p.p.č. 460 (trvalý travní porost)  

o výměře 898 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1549-125/2018, na stavbu rodinného domu 

před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 9.500,- Kč, kde 

kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.      hlasování = 13 pro 

 

Dalším bodem, který pan M. Sabo předložil zastupitelstvu města, byl záměr prodeje 

nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova. Žadatel si podal žádost o odkup st.p.č. 1618 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu 120,- Kč/m2 + náklady. 

Jedná se o pozemek, který Město Jiříkov získalo jako historický majetek. Záměr prodeje byl 

projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány prodej 

doporučují. Rada města doporučuje zveřejnit záměr prodeje nemovitosti. Následně zastupitelé 

města přijali usnesení: 

Usnesení č. 553/2018 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  st.p.č. 1618 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

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

st.p.č. 1618  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.        hlasování = 13 pro 
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Pan M. Sabo projednal se zastupiteli města záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města 

Jiříkova. Žadatelé podali žádost o koupi pozemku p.p.č. 2787/5 (trvalý travní porost)  

o výměře 688 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu 120,- Kč/m2 + náklady. Jedná se o pozemek na 

Rumburské ulici. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí  

a finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. Rada města doporučuje zveřejnit záměr 

prodeje nemovitosti. K tomuto bodu zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 554/2018 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 2787/5 (trvalý travní  porost) o výměře 688 m2 v  k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice  

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

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

p.p.č. 2787/5 (trvalý travní porost) o výměře 688 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice  

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.        hlasování = 13 pro 

 

Dále pan M. Sabo přednesl zastupitelstvu města záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví 

Města Jiříkova. Žadatelé si podali žádost o koupi pozemků. Jedná se o část st.p.č. 355  

o výměře 2 m2, část p.p.č. 5950 o výměře 22 m2, část p.p.č. 3412/1 o výměře 659 m2  

a p.p.č. 5953/2 o výměře 54 m2. Prodej byl jednou již projednáván v zastupitelstvu města, ale 

musel být přepracován geometrický plán. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby  

a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. Rada města 

doporučuje zveřejnit záměr prodeje nemovitostí. Zastupitelé města přijali níže uvedené 

usnesení: 

Usnesení č. 555/2018 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5953/2  

(ostatní plocha) o výměře 54 m2, části st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2, 

části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 659 m2 a části p.p.č. 5950 (ostatní plocha)  

o výměře 22 m2 vše  v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1537-25/2018, za cenu dle směrnice  

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 5953/2 (ostatní plocha) o výměře 54 m2, části st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří)  

o výměře 2 m2, části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 659 m2 a části p.p.č. 5950 

(ostatní plocha) o výměře 22 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1537-25/2018, za cenu dle 

směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.       hlasování = 13 pro 

 

c) odkup nemovitostí 

Pan M. Sabo předložil zastupitelům města odkup nemovitosti. Majitelka pozemku  

p.p.č. 6162/3, o výměře 32 m2, pozemek dodatečně zdědila. Tento pozemek se nachází 

v Karlově ulici. Majitelka tento pozemek neužívá a nabídla ho Městu Jiříkov k odkupu za 

cenu 120,- Kč/m2. Nabídka odkupu byla projednána v Komisi výstavby a životního prostředí 

a finančním výboru. Karlova ulice byla celá orientačně vytýčena a bude se pokračovat 

v jednání s vlastníky pozemků, na kterých komunikace leží. Komise výstavby a životního 

prostředí a finanční výbor již jednou odkup nemovitosti projednali a doporučují odkup 

pozemku. Rada města a finanční výbor doporučují odkup nemovitosti za cenu 120,- Kč/m2.  

Pan P. Wittgruber informoval přísedící členy zastupitelstva města, že má k projednávané věci 

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

usnesení: 

Usnesení č. 556/2018 

1. ZM projednalo odkup nemovitosti, a to p.p.č. 6162/3 (ostatní plocha) o výměře 32 m2 

v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví paní P. W. 
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2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitost, a to p.p.č. 6162/3 (ostatní plocha) o výměře 32 m2 

v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví paní P. W., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem  

3. 840,- 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 = 13 pro 

 

Dalším bodem, který pan M. Sabo projednal se zastupitelstvem města, byl odkup nemovitosti.  

Při prodeji pozemků ve Svobodově ulici byly odděleny pozemky. Jedná se o pozemek  

u sakrální památky (kříž) a pozemek pod chodníkem. Oba pozemky jsou částí st.p.č. 674. 

Město Jiříkov chce tyto dva pozemky získat do majetku. Komise výstavby a životního 

prostředí a finanční výbor již jednou odkup nemovitostí projednali a doporučují odkup 

pozemků. Rada města a finanční výbor doporučují odkup nemovitostí za cenu 120,- Kč/m2. 

K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 557/2018 

1. ZM projednalo odkup nemovitosti, a to části st.p.č. 674 (zastavěná plocha a nádvoří)  

o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1523-152/2017, která je zapsána na listu vlastnictví 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, v podílovém 

vlastnictví B. T. T. T. a V. V. H., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 3.720,- Kč.   

2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitost, a to část st.p.č. 674 (zastavěná plocha a nádvoří)  

o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1523-152/2017, která je zapsána na listu vlastnictví 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, v podílovém 

vlastnictví B. T. T. T. a V. V. H., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 3.720,- 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 = 13 pro 

 

Pan M. Sabo přednesl zastupitelům města odkup nemovitosti. Město Jiříkov při přípravě 

podkladů k prodeji p.p.č. 2702 v k.ú. Jiříkov, zaměřilo chodník v Moskevské ulici před 

firmou Czech Holding Production spol s.r.o. Chodník zasahuje do pozemku p.p.č. 2766/3. Byl 

vypracován geometrický plán, kde vznikla nová parcela č. 2766/5 o výměře 59 m2. Jednatel 

firmy nabízí odprodej za 500,- Kč/m2. Komise výstavby a životního prostředí a finanční výbor 

již jednou odkup nemovitosti projednali a doporučují odkup pozemku. Rada města a finanční 

výbor doporučují odkup nemovitosti za cenu 120,- Kč/m2. Zastupitelstvo města přijalo níže 

uvedené usnesení: 

Usnesení č. 558/2018 

1. ZM projednalo odkup nemovitosti, a to části p.p.č. 2766/3 (ostatní plocha) o výměře  

59 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, která je zapsána na listu vlastnictví č. 993  

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

Czech Holding Production spol. s r.o., se sídlem Moskevská 788/12, 407 53 Jiříkov,  

za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 7.080,- Kč. 

2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitost, a to část p.p.č. 2766/3 (ostatní plocha) o výměře 59 m2 

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, která je zapsána na listu vlastnictví č. 993  

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

Czech Holding Production spol. s r.o., se sídlem Moskevská 788/12, 407 53 Jiříkov,  

za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 7.080,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitosti, 
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b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitosti podepsat.      

             hlasování = 11 pro, 2 se zdrželi 

 

d) prodej nemovitostí 

Dále pan M. Sabo předložil zastupitelstvu města prodej nemovitosti ve vlastnictví Města 

Jiříkova. Žadatelé požádali o odkup p.p.č. 4840/1 v k.ú. Jiříkov. Pozemek mají 

v dlouhodobém pronájmu. Jedná se o pozemek na zahradu. Záměr prodeje byl schválen 

v zastupitelstvu města dne 29. 05. 2018 a zveřejněn na úřední desce od 08. 06. 2018. Záměr 

prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a finančním výboru, oba 

orgány prodej doporučují. Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 559/2018 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkov, a to p.p.č. 4840/1  (trvalý 

travní porost) o výměře 426 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města 

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

do podílového spoluvlastnictví paní G. H. a paní S. M., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 51.120,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4840/1  (trvalý 

travní porost) o výměře 426 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města 

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

do podílového spoluvlastnictví paní G. H. a paní S. M., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 51.120,- 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 = 13 pro  

 

Pan M. Sabo projednal se zastupiteli města prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. 

Žadatelé si podali žádost o koupi p.p.č. 498/4 a p.p.č. 6654. Jedná se o pozemky za nově 

vybudovaným chodníkem. Při přípravě podkladů k prodeji byla zároveň zaměřena  

p.p.č. 501/2 tak, aby v majetku Města Jiříkov zůstala sakrální památka (kříž) a dále byla 

oddělena část st.p.č. 674, která je součástí chodníku. Odkup těchto nemovitostí byl 

projednáván samostatně. Záměr prodeje byl schválen v zastupitelstvu města dne 27. 02. 2018 

a zveřejněn na úřední desce od 12. 03. 2018. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby 

a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. Zastupitelstvo města 

přijalo k tomuto bodu usnesení: 

Usnesení č. 560/2018 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 498/4 

(zahrada) o výměře 22 m2 a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) o výměře 127 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, do podílového spoluvlastnictví B. T. T. T. a V. V. H., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 

17.880,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 498/4 (zahrada) 

o výměře 22 m2 a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) o výměře 127 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, do podílového spoluvlastnictví B. T. T. T. a V. V. H.,  

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 

17.880,- Kč. 

3. ZM ukládá: 
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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 = 13 pro 

 

Dalším bodem, který pan M. Sabo přednesl zastupitelstvu města, byl  prodej nemovitosti ve 

vlastnictví Města Jiříkova. Firma Czech Holding Production spol. s r.o., si podala žádost na 

odkup p.p.č. 2702. Jedná se o pozemek v Moskevské ulici navazující na areál firmy. Pozemek 

byl geometricky zaměřen tak, že byla oddělena část, která zasahuje do komunikace a zůstane 

v majetku Města Jiříkov. Záměr prodeje byl schválen v zastupitelstvu města dne 27. 02. 2018 

a zveřejněn na úřední desce od 12. 03. 2018. Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby 

a životního prostředí a finančním výboru, oba orgány prodej doporučují. K tomuto bodu 

zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 561/2018 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2702 

(zahrada) o výměře 213 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, firmě Czech Holding Production spol. s r.o., se sídlem Moskevská 788/12,  

407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady,  

tj. celkem 28.360,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2702 

(zahrada) o výměře 213 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, firmě Czech Holding Production spol. s r.o., se sídlem Moskevská 788/12,  

407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2  + náklady,  

tj. celkem 28.360,- 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 = 13 pro 

 

Posledním bodem, který pan M. Sabo předložil zastupitelům města, byl prodej nemovitostí ve 

vlastnictví Města Jiříkova. Žadatel podal na Město Jiříkov žádost o koupi pozemků, kde stál 

dům. Na pozemcích chce postavit nový rodinný dům. Pozemky byly geometricky zaměřeny a 

rozděleny tak, aby byla rozšířena komunikace v ulici. Dle geometrického plánu byly pozemky 

sloučeny do jedné pozemkové parcely, která bude předmětem prodeje. Záměr prodeje byl 

schválen v zastupitelstvu města dne 28. 06. 2018 a zveřejněn na úřední desce od 03. 07. 2018. 

Záměr prodeje byl projednán v Komisi výstavby a životního prostředí a finančním výboru, 

oba orgány prodej doporučují. 

 

Pan Wittgruber – Minule bylo řečeno, že kontejnery na tříděný odpad u tohoto pozemku stát 

nebudou i v usnesení bylo uvedeno, že tam kontejnery nebudou. 

Paní H. – Jednali jsme s budoucím vlastníkem, kdy mu tam tyto kontejnery nevadí. Domluveno 

bylo, že bychom je přesunuli na pozemek směrem k zastávce. Stále o tom jednáme a do konce 

roku, než se podepíše smlouva, bychom je chtěli přesunout. Kontejnery jsou v této lokalitě 

často využívány.  

Pan Wittgruber – Zastupitelstvo města minule rozhodlo, že tam kontejnery nebudou.  

Pan Wittgruber – Na tomto pozemku je také studna. 

Paní H. – Studna je prozatím v majetku Města Jiříkova. Pozemek prodáme včetně studny, 

která je součástí pozemku. 
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Zastupitelstvo města po diskuzi přijalo usnesení: 

Usnesení č. 562/2018 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 223/1 

(zahrada), části p.p.č. 223/3 (zahrada), části p.p.č. 224 (zahrada), části st.p.č. 565 (zastavěná 

plocha) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1512-95/2017 (nově vzniklé p.p.č. 223/1) o celkové 

výměře 1506 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu L. M. P., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 66.420,- Kč, kde kupující zároveň podepíše 

směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní 

smlouvy, na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 223/1 

(zahrada), část p.p.č. 223/3 (zahrada), část p.p.č. 224 (zahrada), část st.p.č. 565 (zastavěná 

plocha) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1512-95/2017 (nově vzniklé p.p.č. 223/1) o celkové 

výměře 1506 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu L. M. P., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 66.420,- Kč, kde kupující zároveň podepíše 

směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní 

smlouvy, na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

               hlasování = 12 pro, 1 se zdržel 

 

5. Usnesení z 30. a 31. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. Jitka Schovancová projednala se zastupitelstvem 

města usnesení z 30. zasedání finančního výboru ze dne 29. 08. 2018 a usnesení  

z 31. zasedání finančního výboru ze dne 17. 09. 2018. Následně zastupitelé města přijali 

usnesení: 

Usnesení č. 563/2018 

1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 30. zasedání Finančního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 29. 08. 2018.  

2. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 31. zasedání Finančního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 17. 09. 2018.       hlasování = 13 pro 

 

6. Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2018 a mezitímní účetní závěrka  

za 1. pololetí roku 2018 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města rozbor hospodaření Města Jiříkova za 

leden – červen 2018 a mezitímní účetní závěrku za 1. pololetí roku 2018. Finanční výbor 

projednal dne 27. 08. 2018 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 06. 08. 2018  

a doporučila schválit. K tomuto bodu zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 564/2018 

1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2018: 

a) příjmy ve výši 40.890.656,40 Kč, výdaje ve výši 37.077.586,69 Kč, saldo příjmů a výdajů  

ve výši 3.813.069,71 Kč, 

b) výnosy ve výši 42.404.198,85 Kč, náklady ve výši 34.716.461,67 Kč, výsledek 

hospodaření běžného účetního období 7.687.737,18 Kč. 

2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2018, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. 
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3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období  6/2018 schválit.    hlasování = 13 pro 

 

b) dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 

Dále paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města přijetí dotace na aktivní 

politiku zaměstnanosti. Finanční výbor projednal dne 17. 09. 2018 a doporučil dotaci 

přijmout. Rada města projednala dne 06. 08. 2018 a doporučila také dotaci přijmout. Následně 

zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 565/2018 

1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti  

ve výši 910.265,- Kč, přijatou v období od 01. 04. 2018 do 30. 06. 2018. 

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

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

            hlasování = 13 pro 

 

c) dotace pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - 

příspěvková organizace 

Paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města přijetí dotace pro příspěvkovou 

organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace. 

Rada města projednala dne 03. 09. 2018 a doporučila dotaci přijmout. Finanční výbor 

projednal dne 17. 09. 2018 a také doporučil dotaci přijmout. Zastupitelstvo města přijalo níže 

uvedené usnesení:  

Usnesení č. 566/2018 

1. ZM projednalo poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

která je určena pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,  

okres Děčín - příspěvková organizace, v roce 2018 ve výši 150.307,20 Kč. 

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

příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace.            hlasování = 13 pro 

 

d) dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 

Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelstvu města přijetí dotace pro příspěvkovou 

organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. Rada města projednala dne  

03. 09. 2018 a doporučila dotaci přijmout. Finanční výbor projednal dne 17. 09. 2018  

a také doporučil dotaci přijmout. K tomuto bodu zastupitelé města přijali níže uvedené 

usnesení: 

Usnesení č. 567/2018 

1. ZM projednalo poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora vybraných 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ ve výši 188.000,- Kč, pro příspěvkovou organizaci 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 

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

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.   

            hlasování = 13 pro 

e) finanční příspěvek obci Prameny 

Paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města poskytnutí finančního příspěvku obci 

Prameny. Rada města projednala dne 17. 09. 2018 a doporučila finanční příspěvek 

neposkytnout. Finanční výbor projednal dne 17. 09. 2018 a také doporučil finanční příspěvek 

neposkytnout. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 568/2018 

1. ZM projednalo předložený dopis Sdružení místních samospráv ČR, Nábřeží 599,  

760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165, na poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky 
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pořádané Sdružením místních samospráv České republiky, za účelem pomoci obci Prameny. 

Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21. 08. 2018, 

č.j. KUZL 60663/2018. 

2. ZM rozhodlo neposkytnout finanční příspěvek.       hlasování = 13 pro 

 

f) další dotace Spolku jiříkovských betlémářů, z.s. 

Dále paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupitelstvem města poskytnutí další dotace 

Spolku jiříkovských betlémářů, z.s., z rozpočtu města Jiříkova na rok 2018. Finanční  

výbor projednal dne 17. 07. 2018 a doporučil částku 26.000,- Kč. Rada města projednala dne 

17. 07. 2018 a doporučila částku 26.000,- Kč.  

Pan P. Wittgruber, Ing. J. Jurajda a Mgr. D. Farská informovali přítomné členy zastupitelstva 

města, že mají k projednávané věci vztah, ale využijí svého práva hlasovat a hlasování se 

zúčastní. Zastupitelé města k tomuto bodu přijali usnesení: 

Usnesení č. 569/2018 

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

IČ: 04389735, zastoupeného starostou spolku panem O. P., o poskytnutí další dotace na 

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

rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. 

2. ZM bere na vědomí informaci o již poskytnutém příspěvku Spolku jiříkovských 

betlémářů, z.s., v roce 2018, ve výši 40.000,- Kč Radou města Jiříkova. Další žádost Spolku 

jiříkovských betlémářů, z.s., ve výši 26.000,- Kč, přesáhla limit pro poskytování dotace radou 

města, a tuto žádost projednává ZM. 

3. ZM rozhodlo z důvodu výše uvedeného poskytnout další dotaci Spolku jiříkovských 

betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, na rok 2018 v  celkové výši 

26.000,- Kč, na vydání publikace „Po stopách jiříkovských řezbářů a betlémářů“ v roce 2018, 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018 s podmínkou, že publikace nebude prodejná. 

4. ZM bere na vědomí návrh dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

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

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

5. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2018,  

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

IČ: 04389735.  

 6. ZM ukládá: starostovi města – podepsat dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

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

407 53 Jiříkov, IČ: 04389735.                                                                      hlasování = 13 pro 

 

Pan starosta M. Maják požádal členy zastupitelstva města před projednáním bodu č. 6g 

(rozpočtové opatření č. 14/2018 Města Jiříkova) nejdříve o projednání bodu č. 7g (přijetí 

neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí).  

 

g) rozpočtové opatření č. 14/2018 Města Jiříkova 

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

rozpočtové opatření č. 14/2018 Města Jiříkova. Finanční výbor projednal dne 17. 09. 2018  

a doporučil schválit. Následně zastupitelé města přijali k tomuto bodu usnesení č. 570/2018 

pod bodem 1. 

Po schválení rozpočtového opatření č. 14/2018 Města Jiříkova, starosta města navrhl 

zastupitelům doplnit usnesení č. 570/2018 o bod č. 2 ve znění „ZM rozhodlo převést finanční 

prostředky ze základního běžného účtu do fondu rezerv, jednorázově částku ve výši 

5.000.000,- Kč, a tento převod uskutečnit do 15. 10. 2018“. Následně dal o svém návrhu 

hlasovat. Zastupitelé hlasováním 13 pro schválili návrh starosty města. Návrhová komise 
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doplnila usnesení č. 570/2018 o bod č. 2 ve znění „ ZM rozhodlo převést finanční prostředky 

ze základního běžného účtu do fondu rezerv, jednorázově částku ve výši 5.000.000,- Kč,  

a tento převod uskutečnit do 15. 10. 2018“. Po doplnění usnesení návrhovou komisí dal 

starosta města hlasovat o zařazeném bodu č. 2 a zastupitelé města svým hlasováním 13 pro 

schválili bod č. 2 v usnesení č. 570/2018.  

Usnesení č. 570/2018 

1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 14/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové 

opatření č. 14/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.    hlasování = 13 pro 

2. ZM rozhodlo převést finanční prostředky ze základního běžného účtu do fondu rezerv, 

jednorázově částku ve výši 5.000.000,- Kč, a tento převod uskutečnit do 15. 10. 2018. 

          hlasování = 13 pro

           

7. Různé 

a) dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres 

Děčín - příspěvková organizace 

Vedoucí vnitřní správy pan Mgr. Jiří Semerád projednal se zastupiteli města Dodatek č. 2  

ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková 

organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov. Vzhledem k pohybu majetku,  

se kterým hospodaří příspěvková organizace, je nutné provést jeho aktualizaci na základě 

stavu k 31. 08. 2018 ve zřizovací listině, a proto vydat Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině 

příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, se 

sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 571/2018 

1. ZM projednalo Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov. 

2. ZM rozhodlo podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1 a § 178 odst. 1 písm. a) zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydat  

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín 

– příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, s účinností  

od 01. 10. 2018.           hlasování = 13 pro 

 

b) dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín - příspěvková organizace 

Pan Mgr. J. Semerád přednesl zastupitelstvu města Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině 

příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace. Vzhledem k pohybu majetku, se kterým hospodaří příspěvková organizace, je 

nutné provést jeho aktualizaci na základě stavu k 31. 08. 2018 ve zřizovací listině, a proto 

vydat Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace. K tomuto bodu zastupitelé města 

přijali níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 572/2018 

1. ZM projednalo Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Filipovská 686,  

407 53 Jiříkov. 

2. ZM rozhodlo podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1 a § 179 odst. 1 písm. a) zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
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(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydat  

Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,  

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Filipovská 686,  

407 53 Jiříkov, s účinností od 01. 10. 2018.       hlasování = 13 pro 

 

c) dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – 

sociální služby Jiříkov 

Dále pan Mgr. J. Semerád předložil zastupitelům města Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. Vzhledem 

k pohybu majetku, se kterým hospodaří příspěvková organizace, je nutné provést jeho 

aktualizaci na základě stavu k 31. 08. 2018 ve zřizovací listině, a proto vydat Dodatek č. 3  

ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby 

Jiříkov. K tomuto bodu zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 573/2018 

1. ZM projednalo Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov. 

2. ZM rozhodlo podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydat Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem  

Filipov 65, 407 53 Jiříkov, s účinností od 01. 10. 2018.      hlasování = 13 pro 

 

d) udělení „Čestného občanství Města Jiříkova“ 

Starosta města pan M. Maják projednal se zastupitelstvem města udělení „Čestného občanství 

Města Jiříkova“. Zastupitelstvo města udělilo „Čestné občanství Města Jiříkova“ 3 občanům, 

v rámci 100. výročí povýšení Jiříkova na město v roce 2014. Letos slavíme významný rok,  

a to 100. výročí vzniku Československé republiky, bylo by dobré využít tohoto významného 

výročí a udělit „Čestné občanství Města Jiříkova“ dalším významným občanům. Rada města 

na 104. schůzi projednala návrhy Komise občanských záležitostí na udělení titulu „Čestného 

občanství Města Jiříkova“. Na základě tohoto předloženého návrhu Komise občanských 

záležitostí a diskuze radních, doporučuje rada města zastupitelstvu města udělit titul 

„Čestného občanství Města Jiříkova“ panu Josefu Ederovi - za kulturní rozvoj města 

v minulých i současných letech, a za spolupráci při tvorbě historie a knih o městě Jiříkov. 

Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 574/2018 

1. ZM bere na vědomí návrh na udělení titulu „Čestného občanství Města Jiříkova“.  

2. ZM rozhodlo udělit titul „Čestného občanství Města Jiříkova“ panu Josefu Ederovi,   

za kulturní rozvoj města v minulých i současných letech, a za spolupráci při tvorbě knih  

o městě Jiříkov.                                                                                              hlasování = 13 pro 

 

e) peněžité plnění členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova 

Dále pan starosta M. Maják přednesl zastupitelům města jmenný seznam členů Finančního 

výboru a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva 

města Jiříkova, za období od 01. 01. 2018 do 25. 09. 2018, včetně dopisu pana  

Mgr. V. M. o vzdání se peněžitého plnění za funkci člena finančního výboru. Zastupitelstvo 

města přijalo níže uvedené usnesení: 

 

 



 14 

Usnesení č. 575/2018 

1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů Finančního výboru a Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova,  

za období od 01. 01. 2018 do 25. 09. 2018, včetně dopisu pana Mgr. V. M.  

o vzdání se peněžitého plnění za funkci člena finančního výboru.  
2. ZM rozhodlo schválit podle § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům výborů 

Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova ve výši:  

 

Finanční výbor 

paní N. S.          1.500,- Kč                                               

pan J. H.          2.000,- Kč 

Kontrolní výbor 

pan K. Z.             500,- Kč 

pan J. V.             500,- Kč 

 
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení 

peněžitého plnění členům výborů ZM.        hlasování = 13 pro 
 

f) informace o činnosti rady města 

Pan starosta M. Maják předložil zastupitelstvu města informace o činnosti rady města, a to 

Informace z 99. schůze RM konané dne 18. 06. 2018, Informace ze 100. schůze RM konané 

dne 09. 07. 2018, Informace ze 101. schůze RM konané dne 19. 07. 2018, Informace ze 

102. schůze RM konané dne 06. 08. 2018, Informace ze 103. schůze RM konané dne  

03. 09. 2018 a Informace ze 104. schůze RM konané dne 17. 09. 2018. Následně zastupitelé 

města přijali k tomuto bodu usnesení: 

Usnesení č. 576/2018 

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

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

předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.    

               hlasování = 12 pro, 1 se zdržel 

 

g) přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města přijetí neinvestiční dotace na úhradu 

výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 577/2018 

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

na úhradu výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí ve výši 105.000,- 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 

2018.             hlasování = 13 pro 

 

Pan starosta M. Maják poděkoval všem členům Zastupitelstva města Jiříkova za spolupráci  

a činnost ve volebním období 2014 – 2018. 

8. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

 

Pan Kolompár – Vznáším dotaz občana z Filipova. Zajímá se o bývalou Jawu ve Filipově,  

co se okolo ní děje. 



 15 

Pan starosta – Majitelem je paní z Krásné Lípy. Údajně by se tam měly dělat byty, ubytovna 

pro nepřizpůsobivé občany. Ovšem v rámci našeho územního plánu to není možné. 

Zastupitelstvo města by muselo schválit změnu územního plánu. 

 

Pan Dvořák – Je nějaká informace ohledně dotace na knihovnu na Náměstí? 

Pan starosta – Dne 18. 09. 2018 byla podána žádost, která byla přijata a nyní čekáme na 

vyhodnocení.  

Pan Sabo - Bude tam 8 bytů, kde bude bezbariérový přístup s výtahem, má to veškeré 

parametry bezbariérovosti. 

Pan Fodor - Počítá se v tomto projektu s cihlovou stodolou? 

Pan starosta – Ano, v projektu se s tímo počítá. 

 

Pan Pernica – Jak to vypadá se značením křižovatky nahoře u školy? 

Pan Bc. Stredák – Značení máme objednáno. 

Pan starosta – Značení křižovatky bylo přislíbeno v prvním týdnu měsíce října. Krajský úřad 

Ústeckého kraje musel požádat o povelní v Rumburku. 

 

9. Závěr 

Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 26. zasedání 

Zastupitelstva města Jiříkova v 17:15 hodin. 

 

 

 

 

V Jiříkově dne 03. 10. 2018    Schválil starosta města pan Michal Maják 

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. 
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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 
U S N E S E N Í 

        

z 26. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 25. září 2018 

v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin 

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

Zastupitelstvo města Jiříkova projednalo tyto body programu: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z minulých zasedání 

3.   Dotazy a připomínky občanů 

4.   Majetkové záležitosti Města Jiříkova 

a)  zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

b)  záměry prodeje nemovitostí 

c)   odkup nemovitostí  

      d)  prodej nemovitostí 

5.   Usnesení z 30. a 31. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města 

      Jiříkova 

 6.   Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a)  rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2018 a mezitímní účetní 

závěrka za 1. pololetí roku 2018 

      b)  dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 

c)  dotace pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, 

okres Děčín - příspěvková organizace 

d)  dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby  

     Jiříkov 

e)  finanční příspěvek obci Prameny 

             f)  další dotace Spolku jiříkovských betlémářů, z.s. 

g)  rozpočtové opatření č. 14/2018 Města Jiříkova  

            7.   Různé 

                  a)  dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola  

                       Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace 

       b)  dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola  

                       Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace 

c)  dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 

      d)  udělení „Čestného občanství Města Jiříkova“ 

e)  peněžité plnění členům výborů Zastupitelstva města Jiříkova 

             f)   informace o činnosti rady města 

       g) přijetí neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s volbami do 

  zastupitelstev obcí 

            8.   Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

            9.   Závěr 

 

======================================================== 
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Usnesení č. 548/2018 

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

Jiříkova.            

 

Usnesení č. 549/2018 

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

a to části p.p.č. 6505/1 (ostatní plocha)  v k.ú. Filipov u Jiříkova. 

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

a to části p.p.č. 6505/1 (ostatní plocha)  v k.ú. Filipov u Jiříkova.    

                

Usnesení č. 550/2018 

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

a to části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

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

a to části p.p.č. 3193/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.      

 

Usnesení č. 551/2018 

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

a to části p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov. 

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

a to části p.p.č. 1296/1 (trvalý travní porost)  v k.ú. Jiříkov.      

 

Usnesení č. 552/2018 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 461 

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

898 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1549-125/2018, na stavbu rodinného domu před 

kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 9.500,- Kč, kde 

kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. 

2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 461 (trvalý travní porost) o výměře 137 m2 a části p.p.č. 460 (trvalý travní porost)  

o výměře 898 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1549-125/2018, na stavbu rodinného domu 

před kolaudací stavby, za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1., tj. celkem 9.500,- Kč, kde 

kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.       

 

Usnesení č. 553/2018 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  st.p.č. 1618 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

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

st.p.č. 1618  (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 32 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.       

 

Usnesení č. 554/2018 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 2787/5 (trvalý travní  porost) o výměře 688 m2 v  k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice  

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

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

p.p.č. 2787/5 (trvalý travní porost) o výměře 688 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice  

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.         
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Usnesení č. 555/2018 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5953/2  

(ostatní plocha) o výměře 54 m2, části st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 m2, 

části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 659 m2 a části p.p.č. 5950 (ostatní plocha)  

o výměře 22 m2 vše  v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1537-25/2018, za cenu dle směrnice  

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.  

2. ZM rozhodlo zveřejnit záměr prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to  

p.p.č. 5953/2 (ostatní plocha) o výměře 54 m2, části st.p.č. 355 (zastavěná plocha a nádvoří)  

o výměře 2 m2, části p.p.č. 3412/1 (trvalý travní porost) o výměře 659 m2 a části p.p.č. 5950 

(ostatní plocha) o výměře 22 m2 vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1537-25/2018, za cenu dle 

směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady.        

 

Usnesení č. 556/2018 

1. ZM projednalo odkup nemovitosti, a to p.p.č. 6162/3 (ostatní plocha) o výměře 32 m2 

v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví paní P. W. 

2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitost, a to p.p.č. 6162/3 (ostatní plocha) o výměře 32 m2 

v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro  

Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, ve vlastnictví paní P. W., za cenu 120,- Kč/m2, 

tj. celkem 3. 840,- 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. 557/2018 

1. ZM projednalo odkup nemovitosti, a to části st.p.č. 674 (zastavěná plocha a nádvoří)  

o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1523-152/2017, která je zapsána na listu vlastnictví 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, v podílovém 

vlastnictví B. T. T. T. a V. V. H., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 3.720,- Kč.   

2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitost, a to část st.p.č. 674 (zastavěná plocha a nádvoří)  

o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1523-152/2017, která je zapsána na listu vlastnictví 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, v podílovém 

vlastnictví B. T. T. T. a V. V. H., za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 3.720,- 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. 558/2018 

1. ZM projednalo odkup nemovitosti, a to části p.p.č. 2766/3 (ostatní plocha) o výměře  

59 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, která je zapsána na listu vlastnictví č. 993  

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

Czech Holding Production spol. s r.o., se sídlem Moskevská 788/12, 407 53 Jiříkov,  

za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 7.080,- Kč. 

2. ZM rozhodlo odkoupit nemovitost, a to část p.p.č. 2766/3 (ostatní plocha) o výměře 59 m2 

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, která je zapsána na listu vlastnictví č. 993  

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

Czech Holding Production spol. s r.o., se sídlem Moskevská 788/12, 407 53 Jiříkov,  

za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 7.080,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  - vypracovat kupní smlouvu na odkup nemovitosti, 
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b) starostovi města – kupní smlouvu na odkup nemovitosti podepsat.      

            

Usnesení č. 559/2018 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkov, a to p.p.č. 4840/1  (trvalý 

travní porost) o výměře 426 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města 

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

do podílového spoluvlastnictví paní G. H. a paní S. M., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 51.120,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 4840/1  (trvalý 

travní porost) o výměře 426 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města 

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

do podílového spoluvlastnictví paní G. H. a paní S. M., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 51.120,- 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. 560/2018 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 498/4 

(zahrada) o výměře 22 m2 a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) o výměře 127 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, do podílového spoluvlastnictví B. T. T. T. a V. V. H., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 

17.880,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 498/4 (zahrada) 

o výměře 22 m2 a p.p.č. 6654 (ostatní plocha) o výměře 127 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, do podílového spoluvlastnictví B. T. T. T. a V. V. H.,  

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady, tj. celkem 

17.880,- 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. 561/2018 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2702 

(zahrada) o výměře 213 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, firmě Czech Holding Production spol. s r.o., se sídlem Moskevská 788/12,  

407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2 + náklady,  

tj. celkem 28.360,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2702 

(zahrada) o výměře 213 m2 v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1525-154/2017, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, firmě Czech Holding Production spol. s r.o., se sídlem Moskevská 788/12,  

407 53 Jiříkov, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. 120,- Kč/m2  + náklady,  

tj. celkem 28.360,- Kč. 

3. ZM ukládá: 
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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. 562/2018 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 223/1 

(zahrada), části p.p.č. 223/3 (zahrada), části p.p.č. 224 (zahrada), části st.p.č. 565 (zastavěná 

plocha) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1512-95/2017 (nově vzniklé p.p.č. 223/1) o celkové 

výměře 1506 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu L. M. P., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 66.420,- Kč, kde kupující zároveň podepíše 

směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní 

smlouvy, na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 223/1 

(zahrada), část p.p.č. 223/3 (zahrada), část p.p.č. 224 (zahrada), část st.p.č. 565 (zastavěná 

plocha) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1512-95/2017 (nově vzniklé p.p.č. 223/1) o celkové 

výměře 1506 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního 

úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, panu L. M. P., za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 66.420,- Kč, kde kupující zároveň podepíše 

směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud kupující do 5-ti let, od podpisu kupní 

smlouvy, na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

         

Usnesení č. 563/2018 

1. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 30. zasedání Finančního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 29. 08. 2018.  

2. ZM projednalo a bere na vědomí usnesení z 31. zasedání Finančního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova ze dne 17. 09. 2018.        

 

Usnesení č. 564/2018 

1. ZM projednalo rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – červen 2018: 

a) příjmy ve výši 40.890.656,40 Kč, výdaje ve výši 37.077.586,69 Kč, saldo příjmů a výdajů  

ve výši 3.813.069,71 Kč, 

b) výnosy ve výši 42.404.198,85 Kč, náklady ve výši 34.716.461,67 Kč, výsledek 

hospodaření běžného účetního období 7.687.737,18 Kč. 

2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 30. 06. 2018, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha. 

3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období  6/2018 schválit.     

 

Usnesení č. 565/2018 

1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti  

ve výši 910.265,- Kč, přijatou v období od 01. 04. 2018 do 30. 06. 2018. 

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

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. 
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Usnesení č. 566/2018 

1. ZM projednalo poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

která je určena pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,  

okres Děčín - příspěvková organizace, v roce 2018 ve výši 150.307,20 Kč. 

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

příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková 

organizace.             

 

Usnesení č. 567/2018 

1. ZM projednalo poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Podpora vybraných 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ ve výši 188.000,- Kč, pro příspěvkovou organizaci 

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 

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

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov.   

             

Usnesení č. 568/2018 

1. ZM projednalo předložený dopis Sdružení místních samospráv ČR, Nábřeží 599,  

760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165, na poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky 

pořádané Sdružením místních samospráv České republiky, za účelem pomoci obci Prameny. 

Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21. 08. 2018, 

č.j. KUZL 60663/2018. 

2. ZM rozhodlo neposkytnout finanční příspěvek.        

 

Usnesení č. 569/2018 

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

IČ: 04389735, zastoupeného starostou spolku panem O. P., o poskytnutí další dotace na 

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

rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018. 

2. ZM bere na vědomí informaci o již poskytnutém příspěvku Spolku jiříkovských 

betlémářů, z.s., v roce 2018, ve výši 40.000,- Kč Radou města Jiříkova. Další žádost Spolku 

jiříkovských betlémářů, z.s., ve výši 26.000,- Kč, přesáhla limit pro poskytování dotace radou 

města, a tuto žádost projednává ZM. 

3. ZM rozhodlo z důvodu výše uvedeného poskytnout další dotaci Spolku jiříkovských 

betlémářů, z.s., Filipov 249, 407 53 Jiříkov, IČ: 04389735, na rok 2018 v  celkové výši 

26.000,- Kč, na vydání publikace „Po stopách jiříkovských řezbářů a betlémářů“ v roce 2018, 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018 s podmínkou, že publikace nebude prodejná. 

4. ZM bere na vědomí návrh dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

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

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

5. ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2018,  

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

IČ: 04389735.  

6. ZM ukládá: starostovi města – podepsat dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

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

407 53 Jiříkov, IČ: 04389735.                                                                       

 

Usnesení č. 570/2018 

1. ZM projednalo rozpočtové opatření č. 14/2018 Města Jiříkova a zároveň rozpočtové 

opatření č. 14/2018 Města Jiříkova, dle předloženého návrhu, schvaluje.     
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2. ZM rozhodlo převést finanční prostředky ze základního běžného účtu do fondu rezerv, 

jednorázově částku ve výši 5.000.000,- Kč, a tento převod uskutečnit do 15. 10. 2018. 

            

Usnesení č. 571/2018 
1. ZM projednalo Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola 

Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov. 

2. ZM rozhodlo podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1 a § 178 odst. 1 písm. a) zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydat  

Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Jiříkov, okres Děčín 

– příspěvková organizace, se sídlem Moskevská 740, 407 53 Jiříkov, s účinností  

od 01. 10. 2018.            

 

Usnesení č. 572/2018 

1. ZM projednalo Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Filipovská 686,  

407 53 Jiříkov. 

2. ZM rozhodlo podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 1 a § 179 odst. 1 písm. a) zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydat  

Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov,  

Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, se sídlem Filipovská 686,  

407 53 Jiříkov, s účinností od 01. 10. 2018.        

 

Usnesení č. 573/2018 

1. ZM projednalo Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem Filipov 65, 407 53 Jiříkov. 

2. ZM rozhodlo podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydat Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině 

příspěvkové organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, se sídlem  

Filipov 65, 407 53 Jiříkov, s účinností od 01. 10. 2018.       

 

Usnesení č. 574/2018 

1. ZM bere na vědomí návrh na udělení titulu „Čestného občanství Města Jiříkova“.  

2. ZM rozhodlo udělit titul „Čestného občanství Města Jiříkova“ panu Josefu Ederovi,  

za kulturní rozvoj města v minulých i současných letech, a za spolupráci při tvorbě knih  

o městě Jiříkov.             

 

Usnesení č. 575/2018 

1. ZM bere na vědomí přehled jmenného seznamu členů Finančního výboru a Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova,  

za období od 01. 01. 2018 do 25. 09. 2018, včetně dopisu pana Mgr. V. M.  

o vzdání se peněžitého plnění za funkci člena finančního výboru.  
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2. ZM rozhodlo schválit podle § 84, odst. 2, písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyplacení peněžitého plnění členům výborů 

Zastupitelstva města Jiříkova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Jiříkova ve výši:  

 

Finanční výbor 

paní N. S.          1.500,- Kč                                               

pan J. H.          2.000,- Kč 

Kontrolní výbor 

pan K. Z.             500,- Kč 

pan J. V.             500,- Kč 

 
3. ZM ukládá: tajemníkovi MěÚ – na základě přijatého usnesení zabezpečit vyplacení 

peněžitého plnění členům výborů ZM.         
 

Usnesení č. 576/2018 

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

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

předpisů, od posledního zasedání Zastupitelstva města Jiříkova.    

                

Usnesení č. 577/2018 

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

na úhradu výdajů souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí ve výši 105.000,- 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 

2018.              

 

 

Ověřovatelé usnesení: 

 

 

 

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

       Mgr. Dagmar Farská                           p. Jan Dvořák 

 

 

 

V Jiříkově dne 03. 10. 2018 

Zapsala: paní Šárka Fojtová 

 
Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo 

vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. 


