
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů. 

 

Z Á P I S 

 

z 18. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 27. dubna 2021 

v zasedací místnosti MěÚ od 16:00 hodin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 

 

      ……………………………..  ……………………….……. 

        p. Mgr. Michal Mrázek                   p. Miroslav Horák 

 

 

      Zasedání se zúčastnilo 13  členů Zastupitelstva města Jiříkov 

  
Omluveni:     pí Mgr. J. Podzimková 

                           pí P. Wittgruberová 
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1. Zahájení 

Pořízený audio záznam z průběhu 18. zasedání ZM pro kontrolu správnosti a úplnosti zápisu 

nebyl doslovně přepisován. Starosta města pan Michal Maják přivítal přítomné zastupitele.  

V 16:00 hodin zahájil 18. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno  

13  členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.  

 

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

navrženi:  

předseda: pan Petr Dufek hlasování = 12 pro, 1 se zdržel 

člen:         pan Evžen Fodor                                                          hlasování = 12 pro, 1 se zdržel 

člen:         pan Ing. Jindřich Jurajda                                              hlasování = 13 pro 

                    

V tomto složení byla návrhová komise schválena. 

Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM určeni: pan Mgr. Michal Mrázek                 

a pan Miroslav Horák, zapisovatelkou byla určena slečna Lucie Lacmanová.   

 

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

o programu 18. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.   hlasování = 13 pro 

 

Dále starosta města pan M. Maják konstatoval, že zápisy a usnesení z 16. a 17. zasedání ZM 

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

a usnesení z 16. a 17. zasedání ZM považují za schválené. 

 

Poté pan starosta zahájil kontrolu usnesení: 

2. Kontrola usnesení z minulých zasedání 

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

zastupitele a občany o plnění usnesení z minulých zasedání ZM: 

Majetkové záležitosti: 17. ZM: usn. č. 334/2017 – trvá (po schválení rozpočtu města na rok 

2021 budeme zajišťovat pasport stávající splaškové kanalizace, který musíme ověřit na 

vodohospodářském orgánu MěÚ Rumburk, dále bude nutno provést geometrické zaměření 

trasy kanalizace a věcné břemeno), 16. ZM: usn. č. 283/2020 – splněno, usn. č. 284/2020 – 

splněno, usn. č. 285/2020 – splněno, 
Finanční záležitosti: 14. ZM: usn. č. 262/2020 – splněno, 16. ZM: usn. č. 286/2020 – splněno, 

usn. č. 287/2020 – splněno, usn. č. 288/2020 – splněno, usn. č. 289/2020 – splněno,  

usn. č. 290/2020 – splněno, usn. č. 291/2020 – splněno, usn. č. 292/2020 – splněno,  

usn. č. 293/2020 – splněno, usn. č. 294/2020 – splněno, usn. č. 295/2020 – splněno, 17. ZM:  

usn. č. 303/2020 – splněno, usn. č. 304/2020 – splněno, usn. č. 305/2020 – splněno, 

Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 4/2020: 16. ZM: usn. č. 297/2020 – splněno, 

Různé: 16. ZM: usn. č. 298/2020 – splněno, usn. č. 300/2020 – splněno, usn. č. 302/2020 – 

splněno. 

 

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

následující usnesení:  

Usnesení č. 306/2021 

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 V. H: Kanalizace ve Dvořákově ulici je špatná. Co bude město dělat, když dojde ke 

zborcení? 

Pan Bc. P. Stredák: My jsme u kamerových zkoušek nebyli a tuhle opravu by si měl SčVK řešit 

sám. 

Starosta města: Můžeme je na to upozornit. 

Pan S.: Já bych chtěl jenom připomenou problém v našem baráku. 

Starosta města: Zítra k tomu sedí rada města, která je kompetentní, pak budete vyrozuměni. 

Nedokážu Vám takhle dopředu odpovědět. 

 

4. Veřejné projednání „Strategie rozvoje mikroregionu Sever na období 2020 – 2030“      

Vedoucí odboru vnitřní správy pan Mgr. J. Semerád přednesl zastupitelům města návrh 

strategického dokumentu mikroregionu Sever „Strategie rozvoje mikroregionu Sever na období 

2020-2030“, jehož cílem je ve 12 obcích mikroregionu Sever posílit a zkvalitnit strategické 

řízení, posílit schopnost využívat kvalitně zpracované strategie a využít vhodným způsobem 

rozvojové dokumenty pro kvalitní spolupráci obcí v mikroregionu Sever. Zastupitelé města 

k tomuto bodu přijali usnesení: 

Usnesení č. 307/2021   

1. ZM projednalo Návrh strategického dokumentu mikroregionu Sever s názvem „Strategie 

rozvoje mikroregionu Sever na období 2020-2030“. 

2. ZM rozhodlo schválit strategický dokument mikroregionu Sever s názvem „Strategie 

rozvoje mikroregionu Sever na období 2020-2030“.                                  hlasování = 13 pro 

      

5. Veřejné projednání „Strategie rozvoje města Jiříkova na období 2021 – 2027“ 

Dále pan Mgr. J. Semerád přednesl zastupitelům města návrh strategického dokumentu města 

s názvem „Program rozvoje Města Jiříkov na období 2021-2027“. Dokument byl vytvořen 

prostřednictvím projektu Efektivní veřejné správy DSO Sever a měl by určovat základní 

směřování města a jeho rozvojových priorit do roku 2027. Následně zastupitelé města přijali 

usnesení: 

Usnesení č. 308/2021 

1. ZM projednalo Návrh strategického dokumentu města „Program rozvoje Města Jiříkov 

na období 2021-2027“. 

2. ZM rozhodlo schválit strategický dokument města „Program rozvoje Města Jiříkov na 

období 2021-2027“.                                                                                         hlasování = 13 pro 

 

6. Majetkové záležitosti Města Jiříkova 

a) záměry prodeje nemovitostí   

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

k projednání záměry prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to z důvodu, že rada 

města na své schůzi dne 01. 03. 2021 doporučila zastupitelstvu města nezveřejnit záměry 

prodeje nemovitostí, a to p.p.č. 363/4 a p.p.č. 3701/1, dále při projednávání záměru prodeje 

části p.p.č. 1233/1, ponechala rozhodnutí na zastupitelstvu města. Na základě výše uvedených 

skutečností se záměry prodeje nemovitostí musí projednat v zastupitelstvu města. Záměry 

prodeje nemovitostí byly projednány ve finančním výboru a ten je doporučil zveřejnit. Komise 

správy majetku a životního prostředí projednala záměry prodeje a doporučila zveřejnit záměr 

prodeje části p.p.č. 1233/1, dále nedoporučila zveřejnit záměry prodeje p.p.č. 363/4 a p.p.č. 

3701/1. 

Po projednání zastupitelstvo města k tomuto bodu přijalo níže uvedená usnesení: 

 

 



 4 

Usnesení č. 309/2021  

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

p.p.č. 1233/1 (trvalý travní porost) o výměře 902 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1625-74/2020, 

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

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

p.p.č. 1233/1 (trvalý travní porost) o výměře 902 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1625-74/2020. 

                                                                                                       hlasování = 12 pro, 1 se zdržel             

Usnesení č. 310/2021 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 363/4 

(orná půda) o výměře 1477 m2 v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, 

za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2  

za 120,- Kč/m2 + náklady, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.  

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

a to p.p.č. 363/4 (orná půda) o výměře 1477 m2 v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu.  

                                                                                                                        hlasování = 13 pro                                                                                                        

Usnesení č. 311/2021 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 3701/1 

(trvalý travní porost) o výměře 921 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

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

a to p.p.č. 3701/1 (trvalý travní porost) o výměře 921 m2 v k.ú. Jiříkov.        hlasování = 13 pro 

                                                                                                          

b) prodeje nemovitostí 

Dále pan M. Sabo přednesl a projednal se zastupiteli města prodeje nemovitostí ve vlastnictví 

Města Jiříkova. Prodeje byly projednány v Komisi správy majetku a životního prostředí,  

ve finančním výboru, v radě města a všechny tyto orgány prodeje doporučují. Zastupitelé města 

po projednání přijali k prodejům nemovitostí níže uvedená usnesení: 

Usnesení č. 312/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 745/5 

(orná půda)  a části p.p.č. 747/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 4989 m2 , vše v k.ú. Jiříkov 

dle GOP č. 1626-75/2020, nově vzniklé p.p.č. 747/2 o výměře 4989 m2, které jsou zapsány  

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

pracoviště Rumburk, firmě TRANACO spol. s r.o., IČ: 28716817, Hřensko 159, 

407 17 Hřensko, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 607.980,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 745/5 

(orná půda)  a část p.p.č. 747/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 4989 m2 , vše v k.ú. Jiříkov 

dle GOP č. 1626-75/2020, nově vzniklé p.p.č. 747/2 o výměře 4989 m2, které jsou zapsány na 

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

pracoviště Rumburk, firmě TRANACO spol. s r.o., IČ: 28716817, Hřensko 159, 

407 17 Hřensko, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 607.980,- Kč.  

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

                                                                                                       hlasování = 12 pro, 1 se zdržel 

Usnesení č. 313/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 368/1 

(trvalý travní porost) o výměře 462 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1627-76/2020, která je  zapsaná 

na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 
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pracoviště Rumburk, manželům MUDr. J. a J. E., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, tj. celkem 60.140,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 368/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 462 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1627-76/2020, která je  zapsaná na 

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

pracoviště Rumburk, manželům MUDr. J. a J. E., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, tj. celkem 60.140,- 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 

 

Usnesení č. 314/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5329/1 

(zahrada) o výměře 734 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 276-71/2020, která je zapsána 

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

pracoviště Rumburk, paní I. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

93.280,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5329/1 

(zahrada) o výměře 734 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 276-71/2020, která je zapsána 

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

pracoviště Rumburk, paní I. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

93.280,- Kč.  

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.         hlasování = 13 pro 

 

Usnesení č. 315/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3186/2 

(zahrada) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1624-72/2020, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, manželům J. a J. S., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

8.320,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3186/2 

(zahrada) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1624-72/2020, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, manželům J. a J. S., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

8.320,- 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 

 

Usnesení č. 316/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6677 

(ostatní plocha), části  p.p.č. 462 (zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost)  o celkové 

výměře 934 m2 , vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1584-108/2019, nově vzniklé p.p.č. 463 o výměře 

934 m2, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu  

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací 
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stavby, panu J. D., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem  

934,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 111.146,- 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 p.p.č. 6667 

(ostatní plocha), část  p.p.č. 462 (zahrada) a část p.p.č. 465 (trvalý travní porost)  o celkové 

výměře 934 m2 , vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1584-108/2019, nově vzniklou p.p.č. 463  

o výměře 934 m2, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací 

stavby, panu J. D., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem  

934,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 111.146,- 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 = 13 pro 

 

Usnesení č. 317/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5195/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1384 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 286-131/2020, 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

T. M. a A. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 51.780,- 

Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná pokud 

kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný 

dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5195/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1384 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 286-131/2020, 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

T. M. a A. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 51.780,- 

Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud 

kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný 

dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.           hlasování = 13 pro 

 

Usnesení č. 318/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5849 

(trvalý travní porost) o výměře 556 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1644-130/2020, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, manželům L. a J. K., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, tj. celkem 70.620,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5849 (trvalý 

travní porost) o výměře 556 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1644-130/2020, která je zapsána na 

listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 
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pracoviště Rumburk, manželům L. a J. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. celkem 70.620,- 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 

 

Usnesení č. 319/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5849 

(trvalý travní porost) o výměře 588 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1644-130/2020, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, paní K. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. celkem 74.460,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5849 

(trvalý travní porost) o výměře 588 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1644-130/2020, která  

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

katastrální pracoviště Rumburk, paní K. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. celkem 74.460,- 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 

 

Usnesení č. 320/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 6560 

(vodní plocha) o výměře 79 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1640-111/2020, která je zapsána na 

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

pracoviště Rumburk, paní J. Č., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

13.880,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 6560 

(vodní plocha) o výměře 79 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1640-111/2020, která je zapsána na 

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

pracoviště Rumburk, paní J. Č., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

13.880,- 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 

 

Usnesení č. 321/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1701/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1391 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1643-129/2020, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

V. a M. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 51.470,- Kč, 

kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující 

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 1701/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1391 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1643-129/2020, která je 

zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
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katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

V. a M. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 51.470,- Kč, 

kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující 

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.         hlasování = 13 pro 

 

Usnesení č. 322/2021 

1. ZM projednalo  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2267/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1612 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1639-110/2020, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, paní B. P. 

a panu M. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem  

80.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, 

pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují 

rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2267/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1612 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1639-110/2020, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, paní B. P. 

a panu M. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem  

80.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, 

pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují 

rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.         hlasování = 13 pro 

 

Usnesení č. 323/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5257 

(trvalý travní porost) o výměře 746 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 238-40/2015, která 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby. 

2. ZM rozhodlo  prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5257 

(trvalý travní porost) o výměře 746 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 238-40/2015, která 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, 

paní L. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 746,- Kč, 

kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 88.774,- 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 nemovitosti 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

                                                                                                       hlasování = 12 pro, 1 se zdržel 
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c) smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitosti 

V tomto projednávaném bodě pan M. Sabo zdůvodnil zastupitelům města nutnost uzavření 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 3408 o výměře cca 1200 m2 žadateli, 

který chce kupující pozemek využít pro parkování vozidel. Kupující současně prodá městu 

pozemkovou parcelu č. 3343 o výměře 214 m2, na které město v budoucnu vybuduje nový 

autobusový záliv. Po uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 3408, 

bude tento pozemek zaměřen a z něho oddělena část na rozšíření autobusového zálivu a část na 

rozšíření komunikace Teplická. Následně proběhla k tomuto projednávanému bodu diskuze. 

 

Pan Ing. J. Jurajda: Navrhuji pozemek neprodávat. Pozemek by měl být vždy veřejně přístupný. 

Obavám se toho, že nám v budoucnu bude chybět. Souhlasím s odkoupením pozemku od 

žadatele pro vybudování autobusového zálivu. 

Pan M. Sabo: Žadatel nemá jistotu, že tam bude moci parkovat. Trvá na tom, že pozemek chce, 

a pokud mu ho neprodáme, tak nám svůj pozemek neprodá a autobusový záliv nevybudujeme. 

Starosta města: Pozemek nepotřebujeme. Auta zaměstnanců bývalého Bytexu mohou parkovat 

uvnitř areálu objektu. 

Pan Ing. J. Jurajda: Navrhuji stáhnout tento bod z programu jednání zastupitelstva. 

Pan M. Sabo: Pokud zastupitelstvo neodsouhlasí smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej 

nemovitosti, tak od dohody žadatel ustoupí a město nebude mít pozemek na vybudování 

autobusového zálivu. 

Pan M. Horák: Nedovedu si představit, že by tam nebyl autobusový záliv, včetně ostrůvku 

uprostřed komunikace. Jde tu o bezpečnost komunikace. Souhlasím s návrhem připraveného 

usnesení. 

Pan Mgr. V. Šamša: Kdo je vlastníkem pozemků za odstavní plochou? 

Paní H. Havlová: Jeden pozemek je náš a jeden žadatele. 

Pan Mgr. M. Mrázek: K čemu by se využila plocha, kterou chce město odprodat? 

Pan Ing. J. Jurajda: Plocha by zůstala veřejně přístupná, tak jako doposud. Nebrání to žadateli 

tento pozemkem využívat. Jsem zastánce výstavby rodinných domů. Jsem proti tomu  

se bezmyšlenkovitě zbavovat pozemků města. 

Pan R. Altman: Po které straně bude vést cyklostezka z Jiříkova? 

Pan M. Sabo: Cyklostezka bude vést po pravé straně ve směru z Jiříkova na Rumburk  

až k budoucímu autobusovému zálivu u bývalého objektu Bytexu a dále bude pokračovat silnicí  

k rybníku Mexiko a následně lesem do Rumburka. 

Pan M. Horák: Bude dohoda na odkup pozemku s žadatelem písemná? 

Pan M. Sabo: Ano bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku. 

 

Po této diskuzi starosta města dal hlasovat o návrhu místostarosty města pana Ing. J. Jurajdy  

ke stažení z programu zastupitelstva projednávaný bod „c) smlouva o budoucí kupní smlouvě 

na prodej nemovitosti“. Zastupitelé hlasováním 2 pro, 9 proti, 2 se zdrželi, nestáhli tento bod 

z programu jednání zastupitelstva.  

 

Po neodsouhlasení stažení tohoto bodu z jednání zastupitelstva pan Ing. J. Jurajda navrhl 

z připraveného usnesení č. 324/2021 vypustit bod 2 ve znění: 

„2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3408 

(trvalý travní porost) o výměře cca 1200 m2  v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví 

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

panu J. I., za smluvní cenu 200,- Kč/m2.  Na prodej bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 

smlouvě.“ 
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Dále proběhla diskuze o znění usnesení a následně se zastupitelé města shodli na návrhu 

usnesení č. 324/2021 ve znění: 

„1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3408 

(trvalý travní porost) o výměře cca 1200 m2  v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví 

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

panu J. I., za smluvní cenu 200,- Kč/m2.  Na prodej bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 

smlouvě. 

2. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitosti, a to části 

p.p.č. 3408 (trvalý travní porost) o výměře cca 1200 m2  v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, s panem J. I., za smluvní cenu 200,- Kč/m2.   

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí – vypracovat smlouvu o budoucí kupní smlouvě na 

prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitosti podepsat.“ 

 

Starosta města požádal návrhovou komisi o úpravu usnesení tak, jak je výše uvedeno.  

Po provedené úpravě starosta města dal hlasovat a zastupitelé města přijali níže uvedené 

usnesení: 

Usnesení č. 324/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3408 

(trvalý travní porost) o výměře cca 1200 m2  v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví 

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

panu J. I.,  za smluvní cenu 200,- Kč/m2.  Na prodej bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 

smlouvě. 

2. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitosti, a to části 

p.p.č. 3408 (trvalý travní porost) o výměře cca 1200 m2  v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, s panem J. I., za smluvní cenu 200,- Kč/m2.   

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  – vypracovat smlouvu o budoucí kupní smlouvě na 

prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, 

 

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

                                                                                        hlasování = 10 pro, 2 proti, 1 se zdržel 

 

d) pozastavení přijímání žádostí na prodej nemovitostí 

Pan M. Sabo projednal se zastupiteli města návrh na pozastavení přijímání žádostí na prodej 

nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to z důvodu enormního zájmu o koupi nemovitostí 

a vydání nové směrnice „Podmínky pro prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova“.  

Na zasedání Komise správy majetku a životního prostředí byl tento návrh projednán a komise 

navrhla nové ceny pozemků. Dále byl návrh na novou směrnici projednán na finančním výboru, 

který také navrhl novou výši prodejní ceny. K tomuto bodu proběhla krátká diskuze. 

 

Pan Mgr. V. Šamša: Nejsem proti prodeji pozemků na stavbu rodinných domů, ale pokud 

budeme prodávat pozemky z důvodu rekreace, tak za 10 let nebudeme mít žádné pozemky. 

Pan E. Fodor: Kdy reálně by začaly platit nové podmínky pro prodej pozemků? Máme směrnici 

už připravenou? 

Paní H. Havlová: Ano směrnice je skoro připravená. Odbor výstavby a životního prostředí 

dostal za úkol v radě města tuto směrnici připravit, projednávala se v Komisi správy majetku  
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a životního prostředí a ve finančním výboru. Schvalovat se bude na červnovém zasedání 

zastupitelstva města. 

Pan Ing. J. Jurajda: Jsem rád, že jsme k tomu došli, máme málo pozemků a je potřeba ceny 

upravit. 

Pan Mgr. M. Mrázek: Jsou pronajímatelé pozemků vyrozumíváni? 

Starosta města: Ano, jsou. 

Paní N. Stožická: Stavět chtějí hlavně lidé z jiných měst, kde jsou pozemky dražší. 

 

Dále starosta města navrhl zastupitelům města v navrženém usnesení č. 325/2021 změnit datum 

pozastavení přijímání žádostí z 01. 05. 2021 na datum 28. 04. 2021 a o svém návrhu nechal 

hlasovat. Zastupitelé města hlasováním 13 pro rozhodli o úpravě znění usnesení dle návrhu 

starosty města. Následně starosta města požádal návrhovou komisi o úpravu připraveného 

usnesení č. 325/2021 dle schváleného návrhu. 

 

Následně zastupitelé města k tomuto bodu přijali usnesení: 

Usnesení č. 325/2021 

1. ZM projednalo návrh na pozastavení přijímání žádostí na prodej nemovitostí ve vlastnictví 

Města Jiříkova, a to z důvodu vydání nové směrnice „Podmínky pro prodej pozemků  

ve vlastnictví Města Jiříkova“.  

2. ZM rozhodlo pozastavit přijímání žádostí na prodej nemovitostí ve vlastnictví Města 

Jiříkova od 28. 04. 2021 do nabytí platnosti a účinnosti nově směrnice „Podmínky pro prodej 

pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova“.                                    hlasování = 12 pro, 1 se zdržel 

 

7. Usnesení z 16. a 17. zasedání Finančního  výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

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

k projednání usnesení z 16. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova  

ze dne 22. 03. 2021 a usnesení ze 17. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 19. 04. 2021. Po projednání zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 326/2021 

1. ZM bere na vědomí usnesení z 16. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města 

Jiříkova ze dne 22. 03. 2021.  

2. ZM bere na vědomí usnesení ze 17. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města 

Jiříkova ze dne 19. 04. 2021.                                                                          hlasování = 13 pro 

 

8. Návrh Rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021  

Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla a projednala se zastupiteli města návrh schodkového 

rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021, pravidla hospodaření dle rozpočtu, komentář k rozpočtu, 

návrh rozpočtu sociálního fondu a fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2021, informace  

o schváleném rozpočtu na rok 2020 dle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.  

Po vystoupení paní Ing. J. Schovancové starosta města navrhl zastupitelům, zda souhlasí s tím, 

aby se o navrženém usnesení č. 327/2021 hlasovalo jako o celku. Zastupitelé města hlasováním 

13 pro rozhodli, že o výše uvedeném usnesení budou hlasovat jako o celku. Zastupitelé města 

přijali usnesení: 

Usnesení č. 327/2021 

1. ZM projednalo informaci, o navýšení příjmové i výdajové části návrhu schodkového 

rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021 zveřejněného dne 07. 04. 2021 o přijatou dotaci ve výši 

9.000,- Kč na asistenci pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021 a s touto úpravou návrhu 

schodkového rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021 souhlasí. 
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2. ZM projednalo návrh schodkového rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021, kdy příjmy jsou 

plánovány ve výši 102.614.000,- Kč, výdaje ve výši 119.724.000,- Kč, financování ve výši 

17.110.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši – 17.110.000,- Kč. 

3. ZM projednalo: 

a) návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2021, 

b) návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2021. 

4. ZM projednalo informace o schváleném rozpočtu na rok 2020 dle zákona o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti. 

5. ZM projednalo Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2021 a Komentář k rozpočtu na 

rok 2021. 

6. ZM projednalo odvod odpisů roku 2021 a odvod celého investičního fondu nejpozději  

do 17. 12. 2021 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

c) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 

7. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova  

na rok 2021 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 102.614.000,- Kč, ve výdajové 

části 119.724.000,- Kč, financování ve výši + 17.110.000,- Kč dle předloženého návrhu. 

Schodek bude pokryt uspořenými prostředky z přecházejících let uložených ve fondech města. 

8. ZM schvaluje celkové příjmy ve výši 102.614.000,- Kč, výdaje ve výši 119.724.000,- Kč 

a financování ve výši 17.110.000,- Kč jako závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2021. 

9. ZM schvaluje: 

a) rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2021, 

b) rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2021. 

10. ZM schvaluje Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2021 a jejich uplatňování při 

hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova v roce 2021. 

11. ZM schvaluje jednotlivým odborům městského úřadu ukazatele hospodaření na rok 2021 

takto: 

a) odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 6.618.000,- Kč, kapitálové výdaje 

37.158.000,- Kč,  

b) odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 8.255.000,- Kč, kapitálové 

výdaje 350.000,- Kč, 

c) odbor vnitřní správy – provozní výdaje 6.601.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč,  

d) odbor ekonomický – provozní výdaje 32.365.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč,  

d) tajemník městského úřadu – provozní výdaje 28.377.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč. 

12. ZM schvaluje jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele na rok 2021 

takto: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní 

příspěvek 1.730.000,- Kč,  

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní příspěvek ve výši 

3.358.000,- Kč,  

c) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – provozní příspěvek ve výši 

1.200.000,- Kč, 

d) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – podpora sociálních služeb – 

18.267.500,- Kč, 

e) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – POSOSUK3 – 1.252.700,- Kč. 

13. ZM rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2021 a odvod celého investičního fondu nejpozději 

do 17. 12. 2021 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace: 
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a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

c) Domov „Srdce v dlaních“ –  sociální služby Jiříkov. 

14. ZM rozhodlo poskytovat provozní příspěvky pro své zřízené příspěvkové organizace 

zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 10. dne v měsíci. 

15. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek hospodaření 

roku 2021 vyšší nebo roven 0,- Kč. 

16. ZM rozhodlo: 

a) převést finanční prostředky ve výši 20.483.712,83 Kč z fondu rezerv, 

č. ú. 20036-921389399/0800, na základní běžný účet, č. ú.  921389399/0800, na financování 

výdajů rozpočtu roku 2021 v květnu 2021,  

b) ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedený převod provést.  hlasování = 13 pro 

 

9. Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a) informace o hospodaření roku 2020 

V prvním bodě projednávání finančních záležitostí Města Jiříkova paní Ing. J. Schovancová 

seznámila zastupitele města s prvotní informací o hospodaření Města Jiříkova  

za leden – prosinec 2020 před schvalováním účetní závěrky za rok 2020, která proběhne  

až po přezkumu hospodaření města za rok 2020. Rada města vzala na vědomí dne 31. 03. 2021  

a finanční výbor také vzal na vědomí dne 19. 04. 2021. Zastupitelé města následně přijali 

usnesení: 

Usnesení č. 328/2021 

ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2020, příjmy  

ve výši 95.591.771,60 Kč, výdaje ve výši 88.262.437,06 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

+ 7.329.334,54 Kč, výnosy ve výši 92.586.934,60 Kč, náklady ve výši 84.374.494,03 Kč, 

výsledek hospodaření ve výši 8.212.440,57 Kč.                                            hlasování = 13 pro 

 

b) rozpočtové opatření č. 14/2020 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu města¨ 

Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města rozpočtové opatření č. 14/2020 

Města Jiříkova, které dle stanovené kompetence zastupitelstvem města schválila rada města dne 

30. 12. 2020. Finanční výbor projednal dne 22. 03. 2021 a vzal na vědomí. Zastupitelé města 

po vystoupení paní Ing. J. Schovancové přijali usnesení: 

Usnesení č. 329/2021 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2020 Města Jiříkova, které dle stanovené 

kompetence zastupitelstvem města ze dne 10. 12. 2020, č. usnesení 294/2020, na 16. zasedání, 

schválila rada města dne 30. 12. 2020, na 63. schůzi, č. usnesení 975/2020.  hlasování = 13 pro 

 

c) vyúčtování dotací přijatých v roce 2020 

V tomto bodě Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města vyúčtování přijatých dotací 

a příspěvků v roce 2020. Rada města projednala dne 15. 03. 2021 a doporučila schválit. 

Finanční výbor projednal dne 22. 03. 2021 a doporučil schválit. Zastupitelstvo města  

po projednání přijalo usnesení: 

Usnesení č. 330/2021 

1. ZM projednalo vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků 2020: 
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                                                                                                Výše dotace   Vratka 

           nedočerpané 

            dotace 

           

a) Volby do zastupitelstva kraje a do 1/3 Senátu   141.000,- Kč  39.650,53 Kč 

b) Výkon státní správy               2.647.000,- Kč           0,- Kč 

c) Akt. politika zaměstnanosti     788.217,- Kč            0,- Kč 

d) SDH - akceschopnost, mzd. náklady    270.000,- Kč           0,- Kč 

e) Asistenti prevence kriminality    641.660,25 Kč           0,- Kč 

f) Modernizace automatizace Městské knihovny Jiříkov    17.000,- Kč           0,- Kč 

g) Kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními    4.547.500,- Kč           0,- Kč 

h) Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019  113.325,- Kč           0,- Kč 

i) Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji          16.676.200,- Kč                       0,- Kč 

j) Podpora sociálních služeb v rámci POSOSUK 3  861.000,- Kč           0,- Kč 

k) Odměňování zdr. pracovníků v souvislosti s COVID-19 351.528,73 Kč           0,- Kč 

l) Financování zvýš. prov.výdajů v souvislosti s COVID-19     2.480.035,- Kč           0,- Kč 

m) Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov      30.000,-Kč  30.000,- Kč 

 

Celkem                        29.564.465,98 Kč    69.650,53 Kč

  

  

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2020. 

3. ZM rozhodlo schválit vratku nedočerpané dotace roku 2020 ve výši 69.650,53 Kč.  

                                                                                                                         hlasování = 13 pro 

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

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

dotace v roce 2020 předložené TJ Spartak Jiříkov, z.s. Rada města projednala dne 21. 12. 2020  

a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne 22. 03. 2021 a také doporučil schválit. Dále 

pan starosta prohlásil, že má k projednávané věci vztah, ale využije svého práva hlasovat. 

Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 331/2021 

1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2020 předložené 

TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, dotace  

ve výši 148.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

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

v roce 2020.                                                                                   hlasování = 11 pro, 2 se zdrželi 

 

e) vyřazení pohledávek v insolvenčním řízení 

Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města návrh na úplné vyřazení 

pohledávek v insolvenčním řízení vedených na podrozvahovém účtu. Rada města projednala 

dne 15. 03. 2021 a doporučila zrušit. Finanční výbor projednal dne 22. 03. 2021, a také 

doporučil zrušit. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 332/2021 

1. ZM projednalo návrh na úplné vyřazení pohledávek v insolvenčním řízení vedených  

na podrozvahovém účtu v celkové výši 3.104.204,- Kč dle předloženého návrhu. 

2. ZM rozhodlo o úplném vyřazení pohledávek v insolvenčním řízení vedených  

na podrozvahovém účtu ve výši 3.104.204,- Kč dle předloženého návrhu. 

                                                                                                       hlasování = 12 pro, 1 se zdržel  
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f) příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2021 

V dalším bodě paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města přidělení příspěvku  

v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na výkon státní správy  

v působnosti obcí na rok 2021. Rada města projednala dne 15. 02. 2021 a doporučila přijmout. 

Finanční výbor projednal dne 22. 03. 2021 a doporučil přijmout. Po projednání zastupitelé 

města přijali usnesení: 

 Usnesení č. 333/2021 

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

k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2021 ve výši 3.046.000,- Kč 

(zaokrouhleno na celé stovky), z toho 819.502,- Kč na základní působnost a 2.226.500,- 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 2021 ve výši 3.046.000,- Kč. 

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

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021.                                                         hlasování = 13 pro 

 

g) dotace na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města k projednání a přijetí poskytnutou 

neinvestiční účelovou dotaci na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. 

Finanční výbor projednal dne 19. 04. 2021 a doporučil přijmout. Zastupitelé města následně 

přijali usnesení: 

Usnesení č. 334/2021 

1. ZM projednalo poskytnutí neinvestiční účelové dotace na krytí výdajů vybraných obcí, 

městských částí a městských obvodů s působností obecného stavebního úřadu při přípravě 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 9.000,- Kč.   

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

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021. 

                                                                                                     hlasování = 12 pro, 1 se zdržel 

 

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

Dále paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města přijetí dotace pro Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2021 určenou na podporu sociálních služeb. Finanční 

výbor projednal dne 22. 03. 2021 a doporučil přijmout, rada města projednala dne 15. 03. 2021 

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

Usnesení č. 335/2021 

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

uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 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 18.267.500,- Kč je na 

rok 2021 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních 

služeb na území Ústeckého kraje.  

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

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

města.                                                                                                              hlasování = 13 pro 

 

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

Druhou dotací, kterou paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města, byla opět 

dotace pro Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 2021 určenou na podporu 

sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3. Finanční výbor projednal dne 22. 03. 2021  
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a doporučil přijmout. Rada města projednala dne 15. 03. 2021 a doporučila přijmout.  

Po projednání zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 336/2021 

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

v rámci projektu POSOSUK 3, dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě, vše uzavřené mezi 

Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 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 1.252.700,- Kč je na rok 2021  

a je určena na financování osobní asistence.  

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

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

města.                                                                                                               hlasování = 13 pro 

 

j) rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova“ 

Pan M. Sabo přednesl a projednal se zastupiteli města Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3,  

ul. Mánesova“. Výše dotace byla stanovena částkou ve výši 460.522,- Kč, vlastní zdroje  

ve výši 223.197,53 Kč, celkové uznatelné náklady činí částku ve výši 683.719,53 Kč. 

Rozhodnutí bylo projednáno v radě města dne 31. 03. 2021 a doporučila dotaci přijmout. 

Zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 337/2021 

1. ZM projednalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo: 117D081000404  

na akci „Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova“.  

2. ZM rozhodlo přijmout na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační 

číslo: 117D081000404 finanční prostředky ve výši 460.522,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov 

v rámci rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Jiříkov – demolice objektu 

č.p. 193/3, ul. Mánesova“. 

3. ZM rozhodlo na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo: 

117D081000404, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši 

460.522,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

na akci „Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova“ budou kryty z rozpočtu města 

v roce 2021.                                                                                                     hlasování = 13 pro 

 

k) faktura Svazku obcí SEVER 

V tomto bodě paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města k projednání fakturu 

Svazku obcí SEVER na úhradu členského příspěvku na rok 2021 ve výši 25.011,- Kč. Rada 

města projednala 01. 02. 2021 a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne 22. 03. 2021, 

a také doporučil schválit. Zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 338/2021 

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 2021 ve výši  

25.011,- Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2021 schválit a členský 

příspěvek uhradit.                                                                                            hlasování = 13 pro 

 

l) faktura Svazu měst a obcí ČR 

Další fakturou, kterou paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města, byla faktura 

Svazu města a obcí ČR na úhradu členského příspěvku na rok 2021 ve výši 16.350,56 Kč. 

Finanční výbor projednal dne 19. 04. 2021 a doporučil schválit. Zastupitelé města přijali 

usnesení: 
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Usnesení č. 339/2021 

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

IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2021 ve výši 16.350,56 Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2021 schválit a členský 

příspěvek uhradit.                                                                                            hlasování = 13 pro 

 

m) poskytování dotací z rozpočtu města 

Posledním bodem, který paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města, bylo 

poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2021. Finanční výbor projednal dne 22. 03. 2021  

a doporučil přijmout. Rada města projednala dne 23. 11. 2020 a doporučila přijmout. K tomuto 

bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 340/2021 

1. ZM projednalo formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jiříkova“. 

2. ZM rozhodlo zvolit opět pro rok 2021 dle zkušeností z přecházejících let individuální 

poskytování dotací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů obecně neziskovým organizacím, tedy jen organizacím a spolkům, 

které mají přiděleno IČ a jen na provozní výdaje. 

3. ZM dále rozhodlo poskytovat dotace výhradně pro organizace a spolky se sídlem v Jiříkově 

a dále pro ostatní organizace a spolky pouze na akce pořádané na území Města Jiříkova. 

4. ZM schvaluje formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jiříkova“. 

                                                                                                                       hlasování = 13 pro 

 

10. Návrh na doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov 

Pan M. Sabo přednesl a projednal se zastupiteli města návrh na doplnění Změny č. 1 Územního 

plánu Jiříkov na základě doručených dalších dvou žádostí. První žadatel požaduje o změnu  

ze současného funkčního využití: plocha smíšená nezastavěného území (NS) na navrhované 

funkční využití: plocha obytná v rodinných domech – smíšená (B). Druhý žadatel požaduje tři 

změny. V první požaduje změnu ze současného funkčního využití: plocha výroby a skladování 

na navrhované funkční využití: dopravní infrastruktura. V druhé požaduje o změnu  

ze současného funkčního využití: plocha obytná smíšená na navrhované funkční využití: 

dopravní infrastruktura. Ve třetí požaduje o změnu ze současného funkčního využití: plocha 

komunikací místních a obslužných na navrhované funkční využití: dopravní infrastruktura. 

Současně informoval zastupitele města o dotazu na odboru regionálního rozvoje a investic  

MěÚ Rumburk, zda lze tyto změny ještě uskutečnit a bylo potvrzeno, že změny se ještě  

v současné době můžou provést. 

Následně k tomuto bodu proběhla diskuze. 

 

Pan Bc. P. Stredák: Já bych nedoporučil to prodávat. U toho domu nemáme žádnou parkovací 

plochu a lidé z toho domu tam parkují. 

Pan M. Sabo: Přední část je součástí komunikace, takže tam parkovat auta můžou.  

Starosta města: Kdyby tam měla přibýt další garáž, tak tam chybí kus komunikace. Je pravda, 

že lidé z toho domu by neměli kde parkovat. 

Pan M. Sabo: Nemám problém, aby tam auta parkovali dál.  

Pan Ing. J. Jurajda: Žil jsem v domnění, že pan V. potřebuje změnu územního plánu na tu garáž, 

co tam už stojí, aby jí mohl zkolaudovat. 

Pan M. Sabo: Ano to je potřeba, to už řešíme. Je to chyba původního projektanta. 

Pan Ing. J. Jurajda: Nejsem pro to, aby se tam postavila další garáž, a to z důvodu co už tady 

zaznělo. Nájemníci mají po celém Jiříkově problém s parkováním u městských domů.  Je tam 
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toho místa opravdu málo. Připomínám rozhodnutí z loňského roku, kdy jsme žádosti o koupi 

tohoto pozemku zamítnuli. Navíc je to v záplavovém území a stavební povolení nezíská. 

Pan Bc. V. Šamša: Kdyby se tam postavila ta garáž, tak se tam parkovací místo hodně zmenší, 

a lidi kteří odtamtud budou vyjíždět do komunikace mohli by mít problém.  

Pan Ing. R. Hase: Jelikož jsme zamítli prodej pozemků, tak si myslím, že z toho důvodu bych 

to neprodával. 

 

Po diskuzi pan starosta města dal hlasovat o žádosti prvního žadatele, která je zformulována do 

navrženého usnesení č. 341/2021 v bodě 4.1) ve znění: „část p.p.č. 1074/2 v k.ú. Jiříkov ze 

současného funkčního využití: plocha smíšená nezastavěného území (NS) na navrhované 

funkční využití: plocha obytná v rodinných domech – smíšená (B)“. Zastupitelé města 

hlasováním 13 pro rozhodli vyhovět žádosti prvního žadatele a ponechat tuto část usnesení č. 

341/2021 beze změny. 

Následně starosta města dal hlasovat o žádosti druhého žadatele, která je zformulována do 

navrženého usnesení č. 341/2021 v bodě 4.2) ve znění: „část p.p.č. 160/3 v k.ú. Jiříkov  

ze současného funkčního využití: plocha výroby a skladování na navrhované funkční využití: 

dopravní infrastruktura, část p.p.č. 160/1 v k.ú. Jiříkov ze současného funkčního využití: plocha 

obytná smíšená na navrhované funkční využití: dopravní infrastruktura a část p.p.č. 6020 

v k.ú. Jiříkov ze současného funkčního využití: plocha komunikací místních a obslužných  

na navrhované funkční využití: dopravní infrastruktura.“ Zastupitelé města hlasováním 13 proti 

rozhodli nevyhovět žádosti druhého žadatele a vypustit tuto část z navrženého usnesení  

č. 341/2021. 

Po provedených hlasováních starosta města dal pokyn návrhové komisi k úpravě výše 

uvedeného usnesení dle rozhodnutí zastupitelstva města, a to konkrétně vypustit bod 4.2) a část 

textu v bodě 5. ve znění: „a p. J. V.“ Návrhová komise provedla stanovené úpravy v navrženém 

usnesení č. 341/2021, starosta města dal hlasovat o upraveném usnesení, dle návrhové komise 

a zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 341/2021 

1. ZM revokuje usnesení č. 267/2020 v bodě č. 5 ze 14. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 29. 09. 2020. 

2. ZM projednalo předložené žádosti od p. J. K. a p. J. V. na doplnění Změny č. 1 Územního 

plánu Jiříkov. 

3. ZM schvaluje doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov zkráceným postupem 

dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále je „stavební zákon“). 

4. ZM rozhodlo o obsahu doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov pořízené zkráceným 

postupem:                                                                                                                                                                                                                                               

Na návrh dle § 44 písm. d) stavebního zákona: část p.p.č. 1074/2 v k.ú. Jiříkov ze současného 

funkčního využití: plocha smíšená nezastavěného území (NS) na navrhované funkční využití: 

plocha obytná v rodinných domech – smíšená (B). 

5. ZM rozhodlo, že náklady na doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov budou poměrnou 

části uhrazeny i žadatelem p. J. K. 

6. ZM rozhodlo, že další podané žádosti o Změnu Územního plánu Jiříkov budou řešeny až po 

vydání a odsouhlasení Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov.      hlasování = 12 pro, 1 se zdržel 

 

11. Různé 

a) informace o činnosti rady města 

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

informace o činnosti rady města, a to z informace z 60. schůze RM konané  

dne 30. 11. 2021, informace z 61. schůze RM konané dne 07. 12. 2020, informace z 62. schůze 
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RM konané dne 21. 12. 2020, informace z 63. schůze RM konané dne 30. 12. 2020, informace  

z 64. schůze RM konané dne 18. 01. 2021, informace z 65. schůze RM konané dne 01. 02. 2021, 

informace z 66. schůze RM konané dne 15. 02. 2021, informace z 67. schůze RM konané  

dne 01. 03. 2021, informace z 68. schůze RM konané dne 15. 03. 2021, informace z 69. schůze 

RM konané dne 31. 03. 2021, informace ze 70. schůze RM konané dne 12. 04. 2021. Zastupitelé 

města následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 342/2021 

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 

 

12. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

K dotazu pana starosty, zda pořádat, či nepořádat Houmrův triatlon se zastupitelé města 

jednoznačně shodli pro uspořádání této akce. 

Na dotazy pana E. Fodora ve věcech zimní údržby a s tím související poškození chodníků, 

tekoucích splašků v příkopě v Tyršově ulici, černé skládky na pozemku vedle kostela  

a zpracovávání geometrického plánu od června k prodeji pozemků ve Filipově, postupně 

odpověděli pan Bc. P. Stredák a paní H. Havlová. Na dotaz pana Mgr. M. Mrázka ve věci 

pozemku odpověděla paní H. Havlová a na upozornění pana Ing. R. Haseho ve věci propadlého 

chodníku u parku nedaleko školy, odpověděl pan Bc. P. Stredák. Posledním dotazem v diskuzi 

Zastupitelstva města Jiříkova, byl dotaz od pana H. ve věci termínu prohlídky kina, na který mu 

odpověděl pan starosta, že prohlídka bude provedena, jak to situace umožní. 

 

 

13. Závěr 

 

                                                                                                         

V Jiříkově dne 05. května 2021 

Zapsala: sl. Lucie Lacmanová 

 

 

 

Schválil starosta města pan Michal Maják 

 

        …………………………… 
 

 

 

 

 

 

Úplné znění zápisu 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 U S N E S E N Í 

        

z 18. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 27. dubna 2021 

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.   Veřejné projednání „Strategie rozvoje mikroregionu Sever na období 

       2020 – 2030“             

5.   Veřejné projednání „Strategie rozvoje města Jiříkova na období 2021 – 2027“ 

6.   Majetkové záležitosti Města Jiříkova 

      a) záměry prodeje nemovitostí 

      b) prodeje nemovitostí 

      c) smlouva o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitosti 

      d) pozastavení přijímání žádostí na prodej nemovitostí  

7.   Usnesení z 16. a 17. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města 

Jiříkova 

8.   Návrh Rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021    

 9.   Finanční záležitosti Města Jiříkova 

      a) informace o hospodaření roku 2020 

      b) rozpočtové opatření č. 14/2020 Města Jiříkova - přesun kompetence na radu 

            města  

      c) vyúčtování dotací přijatých v roce 2020  

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

e) vyřazení pohledávek v insolvenčním řízení 

f) příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2021  

             g) dotace na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021  

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

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

      j) rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, 

           ul. Mánesova“ 

k) faktura Svazku obcí SEVER  

l) faktura Svazu měst a obcí ČR  

             m) poskytování dotací z rozpočtu města 

10.   Návrh na doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov 

          11.   Různé 

                  a) informace o činnosti rady města    

          12.   Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

          13.   Závěr 

 

 

======================================================= 
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Usnesení č. 306/2021 

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

Jiříkova.                                                                                                           

 

Usnesení č. 307/2021   

1. ZM projednalo Návrh strategického dokumentu mikroregionu Sever s názvem „Strategie 

rozvoje mikroregionu Sever na období 2020-2030“. 

2. ZM rozhodlo schválit strategický dokument mikroregionu Sever s názvem „Strategie 

rozvoje mikroregionu Sever na období 2020-2030“.                                   

      

Usnesení č. 308/2021 

1. ZM projednalo Návrh strategického dokumentu města „Program rozvoje Města Jiříkov 

na období 2021-2027“. 

2. ZM rozhodlo schválit strategický dokument města „Program rozvoje Města Jiříkov na 

období 2021-2027“.                                                                                          

 

Usnesení č. 309/2021  

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

p.p.č. 1233/1 (trvalý travní porost) o výměře 902 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1625-74/2020, 

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

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

p.p.č. 1233/1 (trvalý travní porost) o výměře 902 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1625-74/2020. 

                                                                                                        

Usnesení č. 310/2021 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 363/4 

(orná půda) o výměře 1477 m2 v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, 

za cenu dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. 1000 m2 za 1,- Kč/m2, nad 1000 m2  

za 120,- Kč/m2 + náklady, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč.  

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

a to p.p.č. 363/4 (orná půda) o výměře 1477 m2 v k.ú. Jiříkov, na stavbu rodinného domu.  

                                                                                                                                                                                                                                

Usnesení č. 311/2021 

1. ZM projednalo záměr prodeje nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 3701/1 

(trvalý travní porost) o výměře 921 m2 v k.ú. Jiříkov, za cenu dle směrnice č. 21/2017, 

tj. 120,- Kč/m2 + náklady.   

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

a to p.p.č. 3701/1 (trvalý travní porost) o výměře 921 m2 v k.ú. Jiříkov.         

                                                                                                          

Usnesení č. 312/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 745/5 

(orná půda)  a části p.p.č. 747/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 4989 m2 , vše v k.ú. Jiříkov 

dle GOP č. 1626-75/2020, nově vzniklé p.p.č. 747/2 o výměře 4989 m2, které jsou zapsány  

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

pracoviště Rumburk, firmě TRANACO spol. s r.o., IČ: 28716817, Hřensko 159, 

407 17 Hřensko, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 607.980,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 745/5 

(orná půda)  a část p.p.č. 747/2 (ostatní plocha) o celkové výměře 4989 m2 , vše v k.ú. Jiříkov 

dle GOP č. 1626-75/2020, nově vzniklé p.p.č. 747/2 o výměře 4989 m2, které jsou zapsány na 

listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 
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pracoviště Rumburk, firmě TRANACO spol. s r.o., IČ: 28716817, Hřensko 159, 

407 17 Hřensko, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 607.980,- 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. 313/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 368/1 

(trvalý travní porost) o výměře 462 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1627-76/2020, která je  zapsaná 

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

pracoviště Rumburk, manželům MUDr. J. a J. E., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, tj. celkem 60.140,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 368/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 462 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1627-76/2020, která je  zapsaná na 

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

pracoviště Rumburk, manželům MUDr. J. a J. E.,  za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, tj. celkem 60.140,- 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. 314/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5329/1 

(zahrada) o výměře 734 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 276-71/2020, která je zapsána 

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

pracoviště Rumburk, paní I. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

93.280,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5329/1 

(zahrada) o výměře 734 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 276-71/2020, která je zapsána 

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

pracoviště Rumburk, paní I. K., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

93.280,- 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. 315/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3186/2 

(zahrada) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1624-72/2020, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, manželům J. a J. S., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

8.320,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 3186/2 

(zahrada) o výměře 31 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1624-72/2020, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, manželům J. a J. S., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

8.320,- Kč.  
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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. 316/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 6677 

(ostatní plocha), části  p.p.č. 462 (zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost)  o celkové 

výměře 934 m2 , vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1584-108/2019, nově vzniklé p.p.č. 463 o výměře 

934 m2, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu  

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací 

stavby, panu J. D., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem  

934,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 111.146,- 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 p.p.č. 6667 

(ostatní plocha), část  p.p.č. 462 (zahrada) a část p.p.č. 465 (trvalý travní porost)  o celkové 

výměře 934 m2 , vše v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1584-108/2019, nově vzniklou p.p.č. 463  

o výměře 934 m2, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu 

pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací 

stavby, panu J. D., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem  

934,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 111.146,- 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. 317/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5195/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1384 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 286-131/2020, 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

T. M. a A. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem  

51.780,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, 

pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují 

rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5195/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1384 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 286-131/2020, 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

T. M. a A. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem  

51.780,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, 

pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují 

rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.            
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Usnesení č. 318/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5849 

(trvalý travní porost) o výměře 556 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1644-130/2020, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, manželům L. a J. K., za cenu a podmínek dle směrnice  

č. 21/2017, tj. celkem 70.620,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5849 (trvalý 

travní porost) o výměře 556 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1644-130/2020, která je zapsána na 

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

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

tj. celkem 70.620,- 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. 319/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5849 

(trvalý travní porost) o výměře 588 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1644-130/2020, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, paní K. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. celkem 74.460,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5849 

(trvalý travní porost) o výměře 588 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1644-130/2020, která  

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

katastrální pracoviště Rumburk, paní K. J., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017,  

tj. celkem 74.460,- 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. 320/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 6560 

(vodní plocha) o výměře 79 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1640-111/2020, která je zapsána na 

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

pracoviště Rumburk, paní J. Č., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

13.880,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 6560 

(vodní plocha) o výměře 79 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1640-111/2020, která je zapsána na 

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

pracoviště Rumburk, paní J. Č., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

13.880,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.          
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Usnesení č. 321/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1701/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1391 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1643-129/2020, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

V. a M. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 51.470,- Kč, 

kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující 

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 1701/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1391 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1643-129/2020, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, manželům 

V. a M. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 51.470,- Kč, 

kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující 

do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 322/2021 

1. ZM projednalo  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2267/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1612 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1639-110/2020, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, paní B. P. 

a panu M. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem  

80.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, 

pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují 

rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2267/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1612 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1639-110/2020, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, paní B. P. 

a panu M. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem  

80.840,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, 

pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolaudují 

rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 323/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5257 

(trvalý travní porost) o výměře 746 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 238-40/2015, která 

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

katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby. 

2. ZM rozhodlo  prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5257 

(trvalý travní porost) o výměře 746 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 238-40/2015, která 

je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
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katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, 

paní L. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 746,- Kč, 

kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 88.774,- 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 nemovitosti 

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

                                                                                                        

Usnesení č. 324/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3408 

(trvalý travní porost) o výměře cca 1200 m2  v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví 

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

panu J. I.,  za smluvní cenu 200,- Kč/m2.  Na prodej bude uzavřena smlouva o budoucí kupní 

smlouvě. 

2. ZM rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitosti, a to části 

p.p.č. 3408 (trvalý travní porost) o výměře cca 1200 m2  v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, s panem J. I., za smluvní cenu 200,- Kč/m2.   

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí  – vypracovat smlouvu o budoucí kupní smlouvě na 

prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

                                                                                         

Usnesení č. 325/2021 

1. ZM projednalo návrh na pozastavení přijímání žádostí na prodej nemovitostí ve vlastnictví 

Města Jiříkova, a to z důvodu vydání nové směrnice „Podmínky pro prodej pozemků  

ve vlastnictví Města Jiříkova“.  

2. ZM rozhodlo pozastavit přijímání žádostí na prodej nemovitostí ve vlastnictví Města 

Jiříkova od 28. 04. 2021 do nabytí platnosti a účinnosti nově směrnice „Podmínky pro prodej 

pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova“.                                     

 

Usnesení č. 326/2021 

1. ZM bere na vědomí usnesení z 16. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města 

Jiříkova ze dne 22. 03. 2021.  

2. ZM bere na vědomí usnesení ze 17. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města 

Jiříkova ze dne 19. 04. 2021.                                                                           

 

Usnesení č. 327/2021 

1. ZM projednalo informaci, o navýšení příjmové i výdajové části návrhu schodkového 

rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021 zveřejněného dne 07. 04. 2021 o přijatou dotaci ve výši 

9.000,- Kč na asistenci pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021 a s touto úpravou návrhu 

schodkového rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021 souhlasí. 

2. ZM projednalo návrh schodkového rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021, kdy příjmy jsou 

plánovány ve výši 102.614.000,- Kč, výdaje ve výši 119.724.000,- Kč, financování ve výši 

17.110.000,- Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši – 17.110.000,- Kč. 

3. ZM projednalo: 

a) návrh rozpočtu sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2021, 

b) návrh rozpočtu fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2021. 
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4. ZM projednalo informace o schváleném rozpočtu na rok 2020 dle zákona o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti. 

5. ZM projednalo Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2021 a Komentář k rozpočtu na 

rok 2021. 

6. ZM projednalo odvod odpisů roku 2021 a odvod celého investičního fondu nejpozději  

do 17. 12. 2021 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

c) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov. 

7. ZM schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet Města Jiříkova  

na rok 2021 v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 102.614.000,- Kč, ve výdajové 

části 119.724.000,- Kč, financování ve výši + 17.110.000,- Kč dle předloženého návrhu. 

Schodek bude pokryt uspořenými prostředky z přecházejících let uložených ve fondech města. 

8. ZM schvaluje celkové příjmy ve výši 102.614.000,- Kč, výdaje ve výši 119.724.000,- Kč 

a financování ve výši 17.110.000,- Kč jako závazné ukazatele rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2021. 

9. ZM schvaluje: 

a) rozpočet sociálního fondu Města Jiříkova na rok 2021, 

b) rozpočet fondu rezerv Města Jiříkova na rok 2021. 

10. ZM schvaluje Pravidla hospodaření dle rozpočtu na rok 2021 a jejich uplatňování při 

hospodaření s rozpočtovými a mimorozpočtovými prostředky Města Jiříkova v roce 2021. 

11. ZM schvaluje jednotlivým odborům městského úřadu ukazatele hospodaření na rok 2021 

takto: 

a) odbor výstavby a životního prostředí – provozní výdaje 6.618.000,- Kč, kapitálové výdaje 

37.158.000,- Kč,  

b) odbor místního a bytového hospodářství – provozní výdaje 8.255.000,- Kč, kapitálové 

výdaje 350.000,- Kč, 

c) odbor vnitřní správy – provozní výdaje 6.601.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč,  

d) odbor ekonomický – provozní výdaje 32.365.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč,  

d) tajemník městského úřadu – provozní výdaje 28.377.000,- Kč, kapitálové výdaje 0,- Kč. 

12. ZM schvaluje jednotlivým příspěvkovým organizacím závazné ukazatele na rok 2021 

takto: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní 

příspěvek 1.730.000,- Kč,  

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace – provozní příspěvek ve výši 

3.358.000,- Kč,  

c) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – provozní příspěvek ve výši 

1.200.000,- Kč, 

d) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – podpora sociálních služeb – 

18.267.500,- Kč, 

e) Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov – POSOSUK3 – 1.252.700,- Kč. 

13. ZM rozhodlo uložit odvod odpisů roku 2021 a odvod celého investičního fondu nejpozději 

do 17. 12. 2021 na účet zřizovatele pro níže uvedené příspěvkové organizace: 

a) Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín - příspěvková organizace, 

b) Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace, 

c) Domov „Srdce v dlaních“ –  sociální služby Jiříkov. 

14. ZM rozhodlo poskytovat provozní příspěvky pro své zřízené příspěvkové organizace 

zřizovatelem vždy 1/12, a to nejpozději do 10. dne v měsíci. 
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15. ZM rozhodlo uložit všem příspěvkovým organizacím Města Jiříkova výsledek hospodaření 

roku 2021 vyšší nebo roven 0,- Kč. 

16. ZM rozhodlo: 

a) převést finanční prostředky ve výši 20.483.712,83 Kč z fondu rezerv, 

č. ú. 20036-921389399/0800, na základní běžný účet, č. ú.  921389399/0800, na financování 

výdajů rozpočtu roku 2021 v květnu 2021,  

b) ukládá: vedoucí ekonomického odboru - výše uvedený převod provést.   

 

Usnesení č. 328/2021 

ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2020, příjmy  

ve výši 95.591.771,60 Kč, výdaje ve výši 88.262.437,06 Kč, saldo příjmů a výdajů ve výši 

+ 7.329.334,54 Kč, výnosy ve výši 92.586.934,60 Kč, náklady ve výši 84.374.494,03 Kč, 

výsledek hospodaření ve výši 8.212.440,57 Kč.                                             

 

Usnesení č. 329/2021 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2020 Města Jiříkova, které dle stanovené 

kompetence zastupitelstvem města ze dne 10. 12. 2020, č. usnesení 294/2020, na 16. zasedání, 

schválila rada města dne 30. 12. 2020, na 63. schůzi, č. usnesení 975/2020.   

 

Usnesení č. 330/2021 

1. ZM projednalo vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků 2020: 

         
                                                                                               Výše dotace   Vratka 

           nedočerpané 

            dotace 

           

a) Volby do zastupitelstva kraje a do 1/3 Senátu   141.000,- Kč  39.650,53 Kč 

b) Výkon státní správy               2.647.000,- Kč           0,- Kč 

c) Akt. politika zaměstnanosti     788.217,- Kč            0,- Kč 

d) SDH - akceschopnost, mzd. náklady    270.000,- Kč           0,- Kč 

e) Asistenti prevence kriminality    641.660,25 Kč           0,- Kč 

f) Modernizace automatizace Městské knihovny Jiříkov    17.000,- Kč           0,- Kč 

g) Kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními    4.547.500,- Kč           0,- Kč 

h) Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2019  113.325,- Kč           0,- Kč 

i) Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji          16.676.200,- Kč                       0,- Kč 

j) Podpora sociálních služeb v rámci POSOSUK 3  861.000,- Kč           0,- Kč 

k) Odměňování zdr. pracovníků v souvislosti s COVID-19 351.528,73 Kč           0,- Kč 

l) Financování zvýš. prov.výdajů v souvislosti s COVID-19     2.480.035,- Kč           0,- Kč 

m) Podpora výměny kotlů ve městě Jiříkov      30.000,-Kč  30.000,- Kč 

 

Celkem                        29.564.465,98 Kč    69.650,53 Kč

  

  

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2020. 

3. ZM rozhodlo schválit vratku nedočerpané dotace roku 2020 ve výši 69.650,53 Kč.  

                                                                                                                          

Usnesení č. 331/2021 

1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2020 předložené 

TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, dotace  

ve výši 148.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

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

v roce 2020.                                                                                    
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Usnesení č. 332/2021 

1. ZM projednalo návrh na úplné vyřazení pohledávek v insolvenčním řízení vedených  

na podrozvahovém účtu v celkové výši 3.104.204,- Kč dle předloženého návrhu. 

2. ZM rozhodlo o úplném vyřazení pohledávek v insolvenčním řízení vedených  

na podrozvahovém účtu ve výši 3.104.204,- Kč dle předloženého návrhu. 

                                                                                                        

Usnesení č. 333/2021 

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

k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2021 ve výši 3.046.000,- Kč 

(zaokrouhleno na celé stovky), z toho 819.502,- Kč na základní působnost a 2.226.500,- 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 2021 ve výši 3.046.000,- Kč. 

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

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021.                                                          

 

Usnesení č. 334/2021 

1. ZM projednalo poskytnutí neinvestiční účelové dotace na krytí výdajů vybraných obcí, 

městských částí a městských obvodů s působností obecného stavebního úřadu při přípravě 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve výši 9.000,- Kč.   

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

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021. 

                                                                                                      

Usnesení č. 335/2021 

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

uzavřenou mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 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 18.267.500,- Kč je na 

rok 2021 a je určena poskytovatelům sociálních služeb na podporu poskytování sociálních 

služeb na území Ústeckého kraje.  

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

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

města.                                                                                                               

 

Usnesení č. 336/2021 

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

v rámci projektu POSOSUK 3, dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě, vše uzavřené mezi 

Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 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 1.252.700,- Kč je na rok 2021  

a je určena na financování osobní asistence.  

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

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

města.                                                                                                                

 

Usnesení č. 337/2021 

1. ZM projednalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo: 117D081000404  

na akci „Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova“.  
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2. ZM rozhodlo přijmout na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační 

číslo: 117D081000404 finanční prostředky ve výši 460.522,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov 

v rámci rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Jiříkov – demolice objektu 

č.p. 193/3, ul. Mánesova“. 

3. ZM rozhodlo na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace – identifikační číslo: 

117D081000404, že náklady nad rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši 

460.522,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov v rámci rozpočtu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

na akci „Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova“ budou kryty z rozpočtu města 

v roce 2021.                                                                                                      

 

Usnesení č. 338/2021 

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 2021 ve výši  

25.011,- Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2021 schválit a členský 

příspěvek uhradit.                                                                                             

 

Usnesení č. 339/2021 

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

IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2021 ve výši 16.350,56 Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2021 schválit a členský 

příspěvek uhradit.                                                                                             

 

Usnesení č. 340/2021 

1. ZM projednalo formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jiříkova“. 

2. ZM rozhodlo zvolit opět pro rok 2021 dle zkušeností z přecházejících let individuální 

poskytování dotací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů obecně neziskovým organizacím, tedy jen organizacím a spolkům, 

které mají přiděleno IČ a jen na provozní výdaje. 

3. ZM dále rozhodlo poskytovat dotace výhradně pro organizace a spolky se sídlem v Jiříkově 

a dále pro ostatní organizace a spolky pouze na akce pořádané na území Města Jiříkova. 

4. ZM schvaluje formulář „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Jiříkova“ a formulář 

„Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Jiříkova“. 

                                                                                                                        

Usnesení č. 341/2021 

1. ZM revokuje usnesení č. 267/2020 v bodě č. 5 ze 14. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 29. 09. 2020. 

2. ZM projednalo předložené žádosti od p. J. K. a p. J. V. na doplnění Změny č. 1 Územního 

plánu Jiříkov. 

3. ZM schvaluje doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov zkráceným postupem 

dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále je „stavební zákon“). 

4. ZM rozhodlo o obsahu doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov pořízené zkráceným 

postupem:                                                                                                                                                                                                                                               

Na návrh dle § 44 písm. d) stavebního zákona: část p.p.č. 1074/2 v k.ú. Jiříkov ze současného 

funkčního využití: plocha smíšená nezastavěného území (NS) na navrhované funkční využití: 

plocha obytná v rodinných domech – smíšená (B). 

5. ZM rozhodlo, že náklady na doplnění Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov budou poměrnou 

části uhrazeny i žadatelem p. J. K. 
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6. ZM rozhodlo, že další podané žádosti o Změnu Územního plánu Jiříkov budou řešeny až po 

vydání a odsouhlasení Změny č. 1 Územního plánu Jiříkov.       

 

Usnesení č. 342/2021 

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: 

 

 

 

 

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

        pan Mgr. Michal Mrázek                                                   pan Miroslav Horák 

 

 

 

V Jiříkově dne. 05. května 2021 

Zapsala: sl. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


