
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů. 

 

Z Á P I S 

 

z 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 29. června 2021 

v zasedací místnosti MěÚ od 16:00 hodin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 

 

      ……………………………..  ……………………….……. 

             p. Petr Dufek                             p. Miroslav Horák 

 

 

      Zasedání se zúčastnilo 10  členů Zastupitelstva města Jiříkov 

  
Omluveni:     pí Mgr. Jana Podzimková 

                           pí Pavlína Wittgruberová 

                           pí Ing. Nikol Kopecká 

                           p. Ing. Roland Hase 

                          p. Mgr. Michal Mrázek 
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1. Zahájení 

Pořízený audio záznam z průběhu 20. zasedání ZM pro kontrolu správnosti a úplnosti zápisu 

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

V 16:00 hodin zahájil 20. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno  

10  členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.  

 

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

navrženi:  

předseda: pan Rudolf Mark  hlasování = 9 pro, 1 se zdržel 

člen:         pan Evžen Fodor                                                           hlasování = 9 pro, 1 se zdržel 

člen:         paní Milena Horáková                                               hlasování = 9 pro, 1 se zdržel

                     

V tomto složení byla návrhová komise schválena. 

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

Miroslav Horák, zapisovatelkou byla určena slečna Lucie Lacmanová.   

 

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

o programu 20. zasedání zastupitelstva města, který zastupitelé schválili.   hlasování = 10 pro 

 

Dále starosta města pan M. Maják konstatoval, že zápis a usnesení z 19. zasedání ZM byly 

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

a usnesení z 19. 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 (v současné době zajišťujeme pasport, 

dále bude nutno provést geometrické zaměření trasy kanalizace a věcné břemeno), 18. ZM: usn. 

č. 309/2021 – splněno, usn. č. 310/2021 – splněno, usn. č. 311/2021 – splněno, usn. č. 312/2021 

– splněno, usn. č. 313/2021 – trvá (kupní smlouva byla zaslána k podpisu), usn. č. 314/2021 – 

trvá (kupní smlouva byla zaslána k podpisu), usn. č. 315/2021 – trvá (prodej pozemků se 

přepracovává z důvodu změny geometrického plánu, po vypracování nového geometrického 

plánu bude usnesení revokováno),usn. č. 316/2021 – splněno, usn. č. 317/2021 – splněno,  

usn. č. 318/2021 – splněno,usn. č. 319/2021 – splněno, usn. č. 320/2021 – splněno,  

usn. č. 321/2021 – splněno,usn. č. 322/2021 – splněno, usn. č. 323/2021 – trvá (kupní smlouva 

byla zaslána k podpisu), usn. č. 324/2021 – trvá (smlouva o budoucí kupní smlouvě se 

připravuje), usn. č. 325/2021 – splněno, 19. ZM: usn. č. 351/2021 – splněno, 
Finanční záležitosti: 18. ZM: usn. č. 326/2021 – splněno, usn. č. 327/2021 – splněno,  

usn. č. 328/2021 – splněno, usn. č. 329/2021 – splněno, usn. č. 330/2021 – splněno,  

usn. č. 331/2021 – splněno, usn. č. 332/2021 – splněno, usn. č. 333/2021 – splněno,  

usn. č. 334/2021 – splněno, usn. č. 335/2021 – splněno, usn. č. 336/2021 – splněno,  

usn. č. 337/2021 – splněno, usn. č. 338/2021 – splněno, usn. č. 339/2021 – splněno,  

usn. č. 340/2021 – splněno, 19. ZM: usn. č. 343/2021 – splněno, usn. č. 344/2021 – splněno, 

usn. č. 345/2021 – splněno, usn. č. 346/2021 – splněno,  

usn. č. 347/2021 – splněno, usn. č. 348/2021 – splněno, usn. č. 349/2021 – splněno,  

usn. č. 350/2021 – splněno, 

Různé: 18. ZM: usn. č. 307/2021 – splněno, usn. č. 308/2021 – splněno, usn. č. 341/2021 – 

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

následující usnesení:  

Usnesení č. 352/2021 

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

Jiříkova.                                                                                                           hlasování = 10 pro 

 

 

3. Dotazy a připomínky občanů 

Nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky občanů. 

 

 

4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova 

a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí pan M. Sabo přednesl a projednal se zastupiteli 

města zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, z důvodu, že rada 

města neschválila toto zadání, a proto se musí projednat v zastupitelstvu. Tento záměr prodeje 

byl projednán v Komisi správy majetku a životního prostředí a v radě města  

a oba orgány prodej nedoporučují. Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 353/2021 

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

a to  části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 6020 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov. 

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

a to  části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 6020 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov. 

                                                                                                                         hlasování = 10 pro 

 

b) narovnání vlastnictví k nemovitosti 

Dále pan M. Sabo projednal se zastupiteli města převod nemovitosti ve vlastnictví Města 

Jiříkova a to p.p.č. 242 o výměře 410 m2 do vlastnictví žadatelky, a to z důvodu narovnání 

historické chyby Městského národního výboru Jiříkov, který neprovedl registraci Dohody  

o zřízení práva osobního užívání ze dne 16. 11. 1967. Narovnání vlastnictví bylo projednáno 

v Komisi správy majetku a životního prostředí dne 07. 04. 2021, kde komise doporučuje převod 

pozemku do vlastnictví žadatelky. Záměr převodu byl schválen v radě města dne 07. 06. 2021 

a je zveřejněn na úřední desce. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 354/2021 

1. ZM projednalo převod nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 242 (trvalý 

travní porost) o výměře 410 m2 do vlastnictví paní M. K., a to bezúplatně. Důvodem převodu 

nemovitosti s odchylkou od ceny obvyklé je narovnání historické chyby Městského národního 

výboru Jiříkov, který neprovedl registraci Dohody o zřízení práva osobního užívání uzavřené 

mezi Městským národním výborem v Jiříkově a manželi J. a M. K. k pozemku p.p.č. 242 

v katastrální území Jiříkov za úhradu 492,- Kčs ze dne 16. 11. 1967 u státního notářství. Paní 

M. K. vykonávala držbu nemovitosti nepřerušeně déle než 10 let. Dle § 994 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů má se za to, že držba je řádná, poctivá 

a pravá.  

2. ZM rozhodlo převést nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 242 (trvalý travní 

porost) o výměře 410 m2 darovací smlouvou do vlastnictví paní M. K., a to bezúplatně. 

Důvodem převodu nemovitosti s odchylkou od ceny obvyklé je narovnání historické chyby 

Městského národního výboru Jiříkov, který neprovedl registraci Dohody o zřízení práva 

osobního užívání uzavřené mezi Městským národním výborem v Jiříkově a manželi J. a M. K. 

k pozemku p.p.č. 242 v katastrální území Jiříkov za úhradu 492,- Kčs ze dne 16. 11. 1967  

u státního notářství. Paní M. K. vykonávala držbu nemovitosti nepřerušeně déle než 10 let. 
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Dle § 994 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů má se za to, 

že držba je řádná, poctivá a pravá.  

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí – vypracovat darovací smlouvu na převod  

nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – darovací smlouvu na převod nemovitosti podepsat.     hlasování = 10 pro 

 

c) prodeje nemovitostí 

V dalším bodě programu zasedání zastupitelstva města pan M. Sabo projednal se zastupiteli 

prodeje nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. Záměry prodeje nemovitostí byly projednány 

v Komisi správy majetku a životního prostředí. Záměry prodeje nemovitostí schválila rada 

města dne 01. 03. 2021, 17. 05. 2021 a 07. 06. 2021 a jsou zveřejněny na úřední desce. Prodeje 

nemovitostí byly projednány na zasedání finančního výboru, který prodeje doporučuje. Rada 

města projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodeje nemovitostí. Zastupitelé 

města po projednání přijali k prodejům nemovitostí níže uvedená usnesení: 

Usnesení č. 355/2021 

1. ZM projednalo  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části st.p.č. 866/1 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 404 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 293-51/2021, 

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

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

č. 21/2017, tj. celkem 53.280,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat  nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část st.p.č. 866/1 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 404 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 293-51/2021, 

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

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

č. 21/2017, tj. celkem 53.280,- 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 = 9 pro, 1 se zdržel 

 

Usnesení č. 356/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2699/1 

(zahrada) o výměře 548 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1653-7/2021, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, manželům E. a D. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

70.360,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2699/1 

(zahrada) o výměře 548 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1653-7/2021, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, manželům E. a D. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

70.360,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.           hlasování = 10 pro  

 

 

 



 5 

Usnesení č. 357/2021 

1. ZM projednalo  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2568/1 

(trvalý travní porost) o výměře 829 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1652-6/2021, která je zapsána 

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

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

104.980,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2568/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 829 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1652-6/2021, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, panu R. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

104.980,- 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 = 10 pro 

 

Usnesení č. 358/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5083/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1143 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 290-34/2021, 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 T. L., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 21.160,- 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. 5083/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 1143 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 290-34/2021, 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 T. L., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 21.160,- 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 = 10 pro 

 

Usnesení č. 359/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5083/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1117 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 290-34/2021, 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, Bc. P. L., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 18.040,- Kč, kde kupující 

zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 5-ti let 

od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5083/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 1117 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 290-34/2021, 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, Bc. P. L., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 18.040,- Kč, kde kupující 
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zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 5-ti let 

od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitosti podepsat.         hlasování = 10 pro 

 

Usnesení č. 360/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 4963 

(trvalý travní porost) o výměře 920 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 291-35/2021, 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 K. O., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 5.720,- Kč, kde kupující 

zároveň podepíše směnku ve výši 109.480,- 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 nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 4963 (trvalý 

travní porost) o výměře 920 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 291-35/2021, 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 K. O., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 5.720,- Kč, kde kupující 

zároveň podepíše směnku ve výši 109.480,- 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 = 10 pro 

 

Usnesení č. 361/2021 

1. ZM projednalo  prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5381 (trvalý 

travní porost) o výměře 1604 m2 a p.p.č. 5382 (ostatní plocha) o výměře 267 m2  vše 

v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného 

domu před kolaudací stavby, panu P. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 

3.1.1., tj. celkem 105.520,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. 

Směnka je splatná, pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví 

a nezkolauduje rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5381 (trvalý travní 

porost) o výměře 1604 m2 a p.p.č. 5382 (ostatní plocha) o výměře 267 m2  vše 

v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného 

domu před kolaudací stavby, panu P. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 

3.1.1., tj. celkem 105.520,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. 

Směnka je splatná, pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví 

a nezkolauduje rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.         hlasování = 10 pro 
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Usnesení č. 362/2021 

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

(trvalý travní porost) o výměře 1471 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 286-131/2020 nově 

vzniklé p.p.č. 5195/3 (trvalý travní porost) o výměře 1471 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, manželům Z. a Z. M., za cenu 

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 62.220,- 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 1471 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 286-131/2020 nově 

vzniklé p.p.č. 5195/3 (trvalý travní porost) o výměře 1471 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, manželům Z. a Z. M., za cenu 

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 62.220,- 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 = 10 pro 

 

Usnesení č. 363/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to ½ p.p.č. 4265/3 (orná 

půda) o výměře 451,5 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní D. L., za 

cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 54.180,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to ½ p.p.č. 4265/3 (orná 

půda) o výměře 451,5 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní D. L., za 

cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 54.180,- 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 = 10 pro 

 

Usnesení č. 364/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 465 (trvalý 

travní porost) o výměře 1612 m2 a p.p.č. 5758/3 (ostatní plocha) o výměře 53 m2 dle 

GOP č. 1584-108/2019 nově vzniklé p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 1665 m2, které 

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

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

podílového vlastnictví N. O. a M. Ch., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 

3.1.1., tj. celkem 80.800,- 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 nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 465 (trvalý 

travní porost) o výměře 1612 m2 a p.p.č. 5758/3 (ostatní plocha) o výměře 53 m2 dle 

GOP č. 1584-108/2019 nově vzniklé p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 1665 m2, které 

jsou zapsány 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, do 

podílového vlastnictví N. O. a M. Ch., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 

3.1.1., tj. celkem 80.800,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 

119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na 

pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.         hlasování = 10 pro 

 

Usnesení č. 365/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 462 

(zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o celkové výměře 1423 m2 vše 

v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1584-108/2019  nově vzniklé p.p.č. 462 (zahrada) o výměře 1423 m2, 

které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

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

podílového vlastnictví M. S. a R. M., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 54.400,- 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 nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 462 (zahrada) 

a část p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o celkové výměře 1423 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle 

GOP č. 1584-108/2019  nově vzniklé p.p.č. 462 (zahrada) o výměře 1423 m2, které jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, do podílového 

vlastnictví M. S. a R. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

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

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

rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.         hlasování = 10 pro 

 

5. Usnesení z 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova  

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

usnesení z 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova. Zastupitelé města 

následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 366/2021 

ZM bere na vědomí usnesení z 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 14. 06. 2021.                                                                                        hlasování = 10 pro 

 

6. Návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2020 

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

účtu Města Jiříkova za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města 

Jiříkova za rok 2020. Finanční výbor projednal dne 14. 06. 2021 a doporučil schválit. Rada 

města projednala dne 14. 06. 2021 a doporučila schválit. Zastupitelé města po projednání přijali 

usnesení: 
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Usnesení č. 367/2021 

1. ZM projednalo návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2020 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2020 a projednání Závěrečného 

účtu Města Jiříkova za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města 

Jiříkova za rok 2020 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad.  

2. ZM rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2020 ve výši 

7.329.334,54 Kč převést do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce 

2021.   

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

7.329.334,54 Kč z běžného účtu města do rezervního fondu ve dvou splátkách, a to takto: první 

splátku ve výši 4.000.000,- Kč v termínu do 31. 07. 2021, druhou splátku ve výši 

3.329.334,54 Kč v termínu do 30. 09. 2021.                                                  hlasování = 10 pro 

 

7. Roční účetní závěrka Města Jiříkova k 31. 12. 2020  

Ing. J. Schovancová v dalším bodě projednala se zastupiteli města Účetní závěrku Města 

Jiříkova k 31. 12. 2020 a Rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2020. Rada 

města projednala dne 14. 06. 2021 a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne  

14. 06. 2021 a také doporučil schválit. Zastupitelé města k tomuto bodu přijali usnesení: 

Usnesení č. 368/2021 

1. ZM projednalo: 

a) Účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha – Bilance, Výkaz 

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

veřejného a soukromého sektoru, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního 

kapitálu – vše za období 12/2020. 

b) Znovu 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.  

c) Výsledek hospodaření před zdaněním 13.338.830,57 Kč, daň z příjmu 5.126.390,- Kč, 

výsledek hospodaření běžného účetního období 8.212.440,57 Kč.  

d) Vyúčtování (plnění)sociálního fondu k 31. 12. 2020. 

e) Vyúčtování (plnění) fondu rezerv k 31. 12. 2020. 

f) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Jiříkova za rok 2020. 

g) Inventarizační zprávu za rok 2020. 

h) Zprávu o výsledcích finančních kontrol Města Jiříkova za rok 2020. 

i) Souhrnnou zprávu o výsledcích provedených kontrol Města Jiříkova za rok 2020. 

j) Nesplacené úvěry k 31. 12. 2020 ve výši 26.855.852,04 Kč. 

k) Zprávu Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova pro schválení účetní závěrky  

se stavem k 31. 12. 2020.  

l) Návrh Protokolu o schvalování účetní závěrka za rok 2020.  

2. ZM rozhodlo schválit: 

a) Účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2020 se stavem k 31. 12. 2020. 

b) Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2020 Města Jiříkova ve výši 

8.212.440,57 Kč.  

c) Vyúčtování (plnění) sociálního fondu k 31. 12. 2020. 

d) Vyúčtování (plnění) fondu rezerv k 31. 12. 2020. 

3. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2020 ve výši 

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

4. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2020 ve výši 4,82 %. 

                                                                                                                         hlasování = 10 pro 
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8. Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2021 a Mezitímní účetní závěrka  

za I. čtvrtletí roku 2021 

V prvním bodě projednávání finančních záležitostí paní Ing. J. Schovancová seznámila 

zastupitele města s rozborem hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2021 a projednala 

s nimi mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2021. Rada města projednala dne  

14. 06. 2021 a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne 14. 06. 2021 a také doporučil 

schválit. Zastupitelé následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 369/2021 

1. ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2021: 

a) příjmy ve výši 33.721.642,10 Kč, výdaje ve výši 33.112.387,10 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši 609.255,- Kč, 

b) výnosy ve výši 24.843.609,50 Kč, náklady ve výši 17.343.124,64 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období 7.500.484,86 Kč. 

2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2021, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích, Údaje o projektech 

partnerství veřejného a soukromého sektoru, Přehled o finančních tocích a Přehled o změnách 

vlastního kapitálu. 

3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období  3/2021 schválit.         hlasování = 10 pro 

 

b) dotace „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek 

V dalším bodě Ing. J. Schovancová přednesla a projednala se zastupiteli města žádost „ARTE 

MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, o poskytnutí dotace v celkové výši 

60.000,- Kč na XIV. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2021. Rada města projednala dne 14. 06. 2021 a doporučila poskytnout 

dotaci. Finanční výbor projednal dne 14. 06. 2021 a také doporučil poskytnout dotaci.  

Po projednání zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 370/2021 

1. ZM projednalo žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. J. Ch., o poskytnutí dotace v celkové výši 

60.000,- Kč na XIV. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to  

na květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2021.  

2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 

407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupené předsedou Mgr. J. Ch., v celkové výši 

60.000,- Kč na XIV. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny 

pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021.  

3. ZM projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/1/2021/VS/EO, 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 

407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. J. Ch.  

4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/1/2021/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 22668586. 

5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

č. SO/1/2021/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, 

Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586.                                             hlasování = 10 pro 
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c) dotace TJ SPARTAK Jiříkov, z.s. 

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

TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov ve výši 150.000,- Kč z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2021. Rada města projednala dne 14. 06. 2021 a doporučila poskytnout 

dotaci. Finanční výbor projednal dne 14. 06. 2021 a také doporučil poskytnout dotaci. Starosta 

města sdělil zastupitelům, že má k projednávané věci vztah, ale využije svého práva hlasovat. 

Zastupitelé města po projednání přijali níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 371/2021 

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

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

150.000,- Kč na zajištění chodu a údržby areálu, na úpravy travnaté plochy, na energie, na 

pohonné hmoty do zahradního traktůrku a křovinořezu z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021. 

2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci TJ Spartak Jiříkov,  z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 

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

150.000,- Kč na zajištění chodu a údržby areálu, na úpravy travnaté plochy, na energie, na 

pohonné hmoty do zahradního traktůrku a křovinořezu z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021. 

3. ZM projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/2/2021/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov,  z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 

Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem M. M. 

4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/2/2021/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov,  z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 18382801. 

5. ZM ukládá: místostarostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

č. SO/2/2021/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 

407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.                                                                        hlasování = 10 pro 

 

d) přijetí daru 

Paní Ing. J. Schovancová dále projednala se zastupiteli města darovací smlouvu kterou firma 

MORKUS MORAVA s.r.o., poskytuje městu dar ve výši 200.000,- Kč, a to finanční hotovost. 

Rada města projednala dne 14. 06. 2021 a doporučila přijmout. Finanční výbor projednal dne  

14. 06. 2021 a také doporučil přijmout. K tomuto projednávanému bodu proběhla krátká 

diskuze: 

 

pan R. Mark: Co je to za firmu a co jí vede poskytnout tento dar? 

pan M. Sabo: Je to firma, která prováděla demolici objektu v ulici Mánesova a vozili vytříděný 

demolovaný materiál na naši skládku, proto dali městu dar ve výši 200.000,- Kč. 

paní N. Stožická: Jsou tam hromady nepořádku. Tato firma nedodělala práci v rámci demolice, 

kdo to dodělá? 

pan M. Sabo: Hromady tam byly už předtím a nejsou součástí demolice. 

starosta města: Doděláme to svými zaměstnanci. 

 

Po diskuzi zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 372/2021 

1. ZM projednalo Darovací smlouvu, č. sml.  SO/3/2021/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a firmou MORKUS MORAVA s.r.o., se sídlem Lazníky č.p. 163, 751 25 Lazníky, 

IČ: 27848485, zastoupenou panem D. M., jednatelem, o poskytnutí daru ve výši 200.000,- Kč 

(finanční hotovost). 

2. ZM si vyhradilo schválit výše uvedenou smlouvu a schválit přijetí daru. 

3. ZM schvaluje Darovací smlouvu, č. sml.  SO/3/2021/D/EO, mezi Městem Jiříkov a firmou 

MORKUS MORAVA s.r.o., se sídlem Lazníky č.p. 163, 751 25 Lazníky, 
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IČ: 27848485, zastoupenou panem D. M., jednatelem, o poskytnutí daru ve výši 200.000,- Kč 

(finanční hotovost). 

4. ZM rozhodlo přijmout dar ve výši 200.000,- Kč (finanční hotovost) od firmy MORKUS 

MORAVA s.r.o., se sídlem Lazníky č.p. 163, 751 25 Lazníky, IČ: 27848485, dar byl poskytnut 

bez podmínek. 

5. ZM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.  

                                                                                                                         hlasování = 10 pro 

       

e) smlouva poskytnutí finančních prostředků na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší 

a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049 

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

města návrh Smlouvy č. 443/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro pěší a cyklisty 

Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049. Projednáno v radě města dne 21. 06. 2021 

a dne 14. 06. 2021 i ve finančním výboru. Rada města a finanční výbor doporučují 

zastupitelstvu města rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 443/C1/2021. K tomuto bodu následně 

proběhla diskuze: 

 

Pan E. Fodor: Ten, kdo zpracoval projekt na tuto stavbu musel o inženýrských sítích vědět, 

nebo něco zanedbal? 

Starosta města: Firma DOKOM FINAL s.r.o. odstoupila od smlouvy, protože s ní 

nekomunikujeme. Provedli jsme 8 kontrolních dnů na této stavbě a vždy jsme se dohodli  

o následujícím postupu, následně ze strany uvedené firmy se stále objevovali další skutečnosti, 

kterými argumentovala své důvody proč nemůže plnit stanovené termíny. Po posledním 

kontrolním dnu požádali dodatkem ke smlouvě o prodloužení termínu, který jsme v radě města 

neschválili a firma následně dala výpověď. Po obdržení výpovědi již s námi nekomunikovala, 

až do té doby, kdy nám zaslala dokument, ve kterém nám oznámila, že vyklidí staveniště a které 

nám následně předá. S touto firmou to nebude jednoduché a určitě se budeme soudit. 

Pan M. Sabo: Výše uvedená firma od smlouvy odstoupila a budeme muset vyhlásit nové 

výběrové řízení. Nejdříve musíme vybudovat kanalizaci, aby další firma dokončila osvětlení. 

Poskytnutá dotace se na základě výběrového řízení použije v roce 2021 nebo část v roce 2022. 

Starosta města: Současnou situaci řešíme přes právní kancelář v Praze a právní kancelář Svazu 

měst a obcí. Právní zástupce města nám doporučil zatím nehradit žádné peníze za to, co udělali 

a zkontaktovat znalce v daném oboru. Pan H. nám doporučil požádat o přesunutí akce na příští 

rok. Problém chodníku se již táhne 10 let. Projekt byl dobrý, ale od té doby se změnily 

skutečnosti. Udělal se nový povrch komunikace – tím se změnila jejich šíře. Dopravní 

inspektorát požaduje vybudování zeleného pásu mezi chodníkem a komunikací, atd… 

Pan M. Sabo: Problém vidím v opožděném nástupu. Firma namísto měsíce říjen nastoupila až 

v únoru roku 2021. Při vytyčování jí neseděla šíře komunikace, vyskytly se další problémy 

s panem Š., dále s plynovodem, který byl prováděný neřízeným průtlakem, a o tomto problému 

projektantka nevěděla (v podkladě dostala plynovod jako rovnou čáru), a proto neřešila 

plynové přípojky. 

 

Zastupitelé města po diskuzi přijali usnesení: 

Usnesení č. 373/2021 

1. ZM projednalo návrh Smlouvy č. 443/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049 včetně 

přílohy č. 1. 
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2. ZM rozhodlo schválit Smlouvu č. 443/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049, mezi 

Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

a Městem Jiříkov. 

3. ZM rozhodlo schválit přílohu č. 1 smlouvy č. 443/C1/2021 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci „Jiříkov, 

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049, 

mezi Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

a Městem Jiříkov. 

4. ZM rozhodlo přijmout na základě uzavřené Smlouvy č. 443/C1/2021 o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 finanční 

prostředky ve výši 3.233.429,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov na akci „Jiříkov, Smíšená stezka 

pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049. 

5. ZM rozhodlo schválit na základě uzavřené Smlouvy č. 443/C1/2021 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021, že náklady nad 

rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši 3.233.429,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov na 

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

5428510049  budou kryty z rozpočtu města v roce 2021, a to 667.135,87 Kč, jako uznatelné 

náklady a částku 3.762.972,57 Kč, jako neuznatelné náklady akce. 

6. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu č. 443/C1/2021 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci „Jiříkov, 

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049, 

mezi Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

a Městem Jiříkov.                                                                                            hlasování = 10 pro 

 

f) změna závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace na rok 2021 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla a projednala se zastupiteli města návrh změny č. 1 

závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 

686, okres Děčín – příspěvková organizace na rok 2021, a to navýšení příspěvku zřizovatele  

o 130.000,- Kč a změnu části schváleného neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 

200.000,- Kč na investiční příspěvek. Rada města projednala dne 14. 06. 2021 a doporučila 

schválit. Finanční výbor projednal dne 14. 06. 2021 a také doporučil schválit. K tomuto bodu 

proběhla diskuze:  

 

Pan P. Dufek: Jak to, že padá strop? 

Pan M. Sabo: Padá omítka, která je na hlněném podkladu a je tu nebezpečí, že může dojít 

k úrazu dětí. 

pan E. Fodor: Problém se stropem je již přes měsíc, proč se to už neudělalo? Budou uzavřeny 

obě budovy školky a kam mají rodiče dát děti? 

Pan Mgr. J. Semerád: Školky nejsou zavřeny z tohoto důvodu. 

Starosta města: Loni navštěvovalo školku o prázdninách 40 dětí, a proto byly otevřené dvě třídy 

a k tomu i učitelky. Letos o prázdninách budou obě budovy uzavřeny na jeden měsíc, a to 

z důvodu čerpání dovolené učitelek. Učitelky mají 8 týdnů dovolené a musí ji čerpat, aby mohla 

školka v dalších měsících plnohodnotně fungovat. 

Pan M. Sabo: Co se týče opravy stropu byly osloveny tři firmy, ale v současné době ne všechny 

mají kapacitu na opravu. Nabídku na opravu zaslala jen firma, která prováděla rekonstrukci 

bytu v Čapkově ulici. Po schválení nabídky firma nastoupí na opravu stropu. 

 

Zastupitelé města po diskuzi přijali usnesení: 
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Usnesení č. 374/2021 

1. ZM projednalo návrh změny č. 1 závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace na rok 2021,  

a to: 

a) navýšení příspěvku zřizovatele o 130.000,- Kč, tedy z celkové výše příspěvku 

1.730.000,- Kč na 1.860.000,- Kč, důvodem je oprava stropu, 

b) změnu části schváleného neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 200.000,- Kč na 

investiční příspěvek na financování projektu Zahradní hřiště u budovy mateřské školy  

v ul. Filipovská. 

2. ZM schvaluje změnu č. 1 závazného ukazatele příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace na rok 2021 tak, že příspěvek 

zřizovatele bude zvýšen o 130 000,- Kč, tedy z celkové výše příspěvku 1.730.000,- Kč na 

1.860.000,- Kč. Příspěvek ve výši 1.860.000,- Kč se dělí na investiční příspěvek ve výši 

200.000,- Kč a neinvestiční příspěvek ve výši 1.660.000,- Kč. 

3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru  – převést částku 130 000,- Kč jednorázově na 

účet příspěvkové organizace do 31. 07. 2021.                                                hlasování = 10 pro 

 

g) rozhodnutí o změně č. 1 o poskytnutí dotace č. 0009014/0001 

Vedoucí odboru vnitřní správy Mgr. J. Semerád projednal se zastupiteli města Rozhodnutí  

o změně č. 1 o poskytnutí dotace na projekt „Asistenti prevence kriminality – Město Jiříkov“, 

z důvodu prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2021. Následně proběhla krátká 

diskuze: 

 

Pan P. Dufek: Jak fungují asistenti prevence kriminality? 

Starosta města: Asistenti prevence kriminality mají 8 hodinovou pracovní dobu a jejich činnost 

plánuje strážník městské policie pan M. Horák. Mimo jiné se starají o bezpečnost dětí na 

přechodu pro chodce u základní školy, dále kontrolují udržování pořádku a upozorňují na jeho 

nedostatky atd. 

 

Po krátké diskuzi zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 375/2021 

1. ZM projednalo Rozhodnutí o změně č. 1 o poskytnutí dotace č. 0009014/0001 ze dne 

26. 06. 2018, na projekt „Asistenti prevence kriminality – Město Jiříkov“, registrační číslo 

projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009014, uzavírané mezi Městem Jiříkov a Ministerstvem 

práce a sociálních věcí ČR, odbor realizace programu ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01  

Praha 2, z důvodu prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2021. 

2. ZM rozhodlo:  

a) přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 o poskytnutí dotace č. 0009014/0001 ze dne 26. 06. 2018, 

na projekt „Asistenti prevence kriminality – Město Jiříkov“, registrační číslo projektu 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009014, uzavírané mezi Městem Jiříkov a Ministerstvem práce  

a sociálních věcí ČR, odbor realizace programu ESF,  

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, z důvodu prodloužení termínu realizace projektu do 

31. 12. 2021. 

b) schválit, že náklady nad rámec poskytnuté dotace na realizaci projektu „Asistenti prevence 

kriminality – Město Jiříkov“, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009014, 

jejíž poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, budou kryty z rozpočtu Města 

Jiříkov na rok 2021. 

3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – zajistit realizaci projektu „Asistenti prevence 

kriminality – Město Jiříkov“, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009014, na 

základě Rozhodnutí o změně č. 1.                                                                   hlasování = 10 pro 
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h) rozpočtové opatření č. 3/2021 Města Jiříkova 

Posledním bodem ve vystoupení paní Ing. J. Schovancové na 20. zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova, který projednala se zastupiteli města, byl návrh rozpočtového opatření č. 3/2021 Města 

Jiříkova. Finanční výbor projednal dne 14. 06. 2021 a doporučil schválit. Následně zastupitelé 

města přijali usnesení: 

Usnesení č. 376/2021 

1. ZM projednalo návrh rozpočtového opatření č. 3/2021 Města Jiříkova. 

2. ZM rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 3/2021 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.                                                                                                             hlasování = 10 pro 

 

 

9. Usnesení z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

Pan Mgr. J. Semerád seznámil zastupitele města s usnesením z 8. zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova, včetně kontrol čerpání pohonných hmot u služebních vozidel 

Městského úřadu Jiříkov, Městská policie Jiříkov, SDH Jiříkov. Následně zastupitelé města 

přijali usnesení: 

Usnesení č. 377/2021 

ZM bere na vědomí usnesení z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 09. 06. 2021.                                                                                          hlasování = 10 pro 

 

 

10. 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 71. schůze konané dne 28. 04. 2021, 

informace z 72. schůze konané dne 10. 05. 2021, informace z 73. schůze konané dne  

17. 05. 2021, informace z 74. schůze konané dne 26. 05. 2021, informace z 75. schůze konané 

dne 07. 06. 2021 a informace z 76. schůze konané dne 14. 06. 2021. Zastupitelé přijali usnesení: 

Usnesení č. 378/2021 

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 = 10 pro 

 

11. Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

 

Paní M. Horáková: U bývalého kina je směrovka, která zarůstá křovím a je asi zbytečná, neboť 

řidiči podle ní zahýbají směrem ke S. do ulice Mánesova a tam se otáčejí. 

Pan Bc. P. Stredák: Vyzveme správu a údržbu silnic o nápravu. 

Pan P. Dufek: Do města se stěhují různí občané, a proto se ptám, jak je to s bezdoplatkovou 

zónou. 

Starosta města: Od roku 2019 je žádost v Rumburku a bezdoplatková zóna, která se týká 

vytipovaných domů není ještě schválena. Zítra zavolám na MěÚ Rumburk, neboť to dlouho trvá. 

Pan M. Horák: V roce 2018 když jsem jezdil na koordinační porady do Rumburku se vyjadřoval 

OSPOD, a PČR a tvrdili že u nás to není tak špatné. Přistěhovalé osoby zde ubytovávají lidi, 

kteří mají z toho výdělek. 

Místostarosta města: Bezdoplatková zóna asi neplní svůj účel. Tady je problém v sociálním 

systému. 

Pan E. Fodor: V rámci rekonstrukce bytu v Čapkově ulici se neopravili všechny byty. Proč se 

neudělal vrchní byt, nepamatuji se, že jsme to takto schválili. 
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Pan M. Sabo: Řešil se jen spodní byt. Nejdříve se zpracoval projekt na rekonstrukci bytu  

a následně se přepracoval tak, že byt byl rozdělen na dvě bytové jednotky. V té době tam stále 

bydlel pan K., a proto se rekonstruoval spodní byt na dvě bytové jednotky a vrchní byt se 

nerekonstruoval. 

Pan Bc. P. Stredák: Bude se opravovat střecha, následně podlahy, rozvody, sanita a další 

ve vrchním bytě. 

 

Na další dotazy pana E. Fodora postupně odpověděli pan Bc. P. Stredák, pan M. Sabo  

a místostarosta města. 

 

Paní M. Horáková: Podepíšou se smlouvy ve věci provozu kotelny v Domově „Srdce v dlaních“ 

– sociální služby Jiříkov? 

Starosta města: Po podpisu smlouvy s redemptoristy ve věci odkupu nemovitostí budeme řešit  

i smlouvy týkající se provozu kotelny. 

 

 

 

 

12. Závěr 

Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 20. zasedání 

Zastupitelstva města Jiříkova v 17:53 hodin. 

 

 

 

V Jiříkově dne 7. července 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 S N E S E N Í 
        

z 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 29. června 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.   Majetkové záležitosti Města Jiříkova 

             a) zadání zpracování podkladů ke zveřejnění záměru prodeje nemovitostí 

                  b) narovnání vlastnictví k nemovitosti 

      c) prodeje nemovitostí 

5.   Usnesení z 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

            6.   Návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku 

                  přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2020  

7.   Roční účetní závěrka Města Jiříkova k 31. 12. 2020 

 8.   Finanční záležitosti Města Jiříkova 

      a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2021 a Mezitímní účetní 

          závěrka za I. čtvrtletí roku 2021 

      b) dotace „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek 

      c) dotace TJ SPARTAK Jiříkov, z.s. 

      d) přijetí daru 

e) smlouva poskytnutí finančních prostředků na akci „Jiříkov, Smíšená stezka pro 

pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049 

f) změna závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace na rok 2021  

             g) rozhodnutí o změně č. 1 o poskytnutí dotace č. 0009014/0001 

      h) rozpočtové opatření č. 3/2021 Města Jiříkova 

  9.   Usnesení z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

          10.   Různé 

                  a) informace o činnosti rady města    

          11.   Diskuze Zastupitelstva města Jiříkova 

          12.   Závěr 

 

======================================================== 
Usnesení č. 352/2021 

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

Jiříkova.                                                                                                            

 

Usnesení č. 353/2021 

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

a to  části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 6020 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov. 

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

a to  části p.p.č. 160/1 (trvalý travní porost) a části p.p.č. 6020 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov. 
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Usnesení č. 354/2021 

1. ZM projednalo převod nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 242 (trvalý 

travní porost) o výměře 410 m2 do vlastnictví paní M. K., a to bezúplatně. Důvodem převodu 

nemovitosti s odchylkou od ceny obvyklé je narovnání historické chyby Městského národního 

výboru Jiříkov, který neprovedl registraci Dohody o zřízení práva osobního užívání uzavřené 

mezi Městským národním výborem v Jiříkově a manželi J. a M. K. k pozemku p.p.č. 242 

v katastrální území Jiříkov za úhradu 492,- Kčs ze dne 16. 11. 1967 u státního notářství. Paní 

M. K. vykonávala držbu nemovitosti nepřerušeně déle než 10 let. Dle § 994 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů má se za to, že držba je řádná, poctivá 

a pravá.  

2. ZM rozhodlo převést nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 242 (trvalý travní 

porost) o výměře 410 m2 darovací smlouvou do vlastnictví paní M. K., a to bezúplatně. 

Důvodem převodu nemovitosti s odchylkou od ceny obvyklé je narovnání historické chyby 

Městského národního výboru Jiříkov, který neprovedl registraci Dohody o zřízení práva 

osobního užívání uzavřené mezi Městským národním výborem v Jiříkově a manželi J. a M. K. 

k pozemku p.p.č. 242 v katastrální území Jiříkov za úhradu 492,- Kčs ze dne 16. 11. 1967  

u státního notářství. Paní M. K. vykonávala držbu nemovitosti nepřerušeně déle než 10 let. 

Dle § 994 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů má se za to, 

že držba je řádná, poctivá a pravá.  

3. ZM ukládá: 

a) odboru výstavby a životního prostředí – vypracovat darovací smlouvu na převod  

nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – darovací smlouvu na převod nemovitosti podepsat.      

 

Usnesení č. 355/2021 

1. ZM projednalo  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části st.p.č. 866/1 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 404 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 293-51/2021, 

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

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

č. 21/2017, tj. celkem 53.280,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat  nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část st.p.č. 866/1 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 404 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 293-51/2021, 

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

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

č. 21/2017, tj. celkem 53.280,- 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. 356/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2699/1 

(zahrada) o výměře 548 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1653-7/2021, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, manželům E. a D. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

70.360,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2699/1 

(zahrada) o výměře 548 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1653-7/2021, která je zapsána na listu 

vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště 
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Rumburk, manželům E. a D. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

70.360,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 357/2021 

1. ZM projednalo  prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 2568/1 

(trvalý travní porost) o výměře 829 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1652-6/2021, která je zapsána 

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

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

104.980,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 2568/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 829 m2 v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1652-6/2021, která je zapsána na listu 

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

Rumburk, panu R. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

104.980,- 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. 358/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5083/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1143 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 290-34/2021, 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 T. L., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 21.160,- 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. 5083/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 1143 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 290-34/2021, 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 T. L., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 21.160,- 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. 359/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5083/1 

(trvalý travní porost) o výměře 1117 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 290-34/2021, 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, Bc. P. L., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 18.040,- Kč, kde kupující 
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zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 5-ti let 

od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5083/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 1117 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 290-34/2021, 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, Bc. P. L., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 18.040,- Kč, kde kupující 

zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 5-ti let 

od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 360/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 4963 

(trvalý travní porost) o výměře 920 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 291-35/2021, 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 K. O., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 5.720,- Kč, kde kupující 

zároveň podepíše směnku ve výši 109.480,- 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 nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 4963 (trvalý 

travní porost) o výměře 920 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 291-35/2021, 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 K. O., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 5.720,- Kč, kde kupující 

zároveň podepíše směnku ve výši 109.480,- 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. 361/2021 

1. ZM projednalo  prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5381 (trvalý 

travní porost) o výměře 1604 m2 a p.p.č. 5382 (ostatní plocha) o výměře 267 m2  vše 

v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného 

domu před kolaudací stavby, panu P. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 

3.1.1., tj. celkem 105.520,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. 

Směnka je splatná, pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví 

a nezkolauduje rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 5381 (trvalý travní 

porost) o výměře 1604 m2 a p.p.č. 5382 (ostatní plocha) o výměře 267 m2  vše 

v k.ú. Filipov u Jiříkova, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného 

domu před kolaudací stavby, panu P. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 

3.1.1., tj. celkem 105.520,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. 
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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. 362/2021 

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

(trvalý travní porost) o výměře 1471 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 286-131/2020 nově 

vzniklé p.p.č. 5195/3 (trvalý travní porost) o výměře 1471 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, manželům Z. a Z. M., za cenu 

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 62.220,- 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 1471 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 286-131/2020 nově 

vzniklé p.p.č. 5195/3 (trvalý travní porost) o výměře 1471 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, manželům Z. a Z. M., za cenu 

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 62.220,- 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. 363/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to ½ p.p.č. 4265/3 (orná 

půda) o výměře 451,5 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní D. L., za 

cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 54.180,- Kč.  

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to ½ p.p.č. 4265/3 (orná 

půda) o výměře 451,5 m2 v k.ú. Jiříkov, která je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov 

č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, paní D. L., za 

cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 54.180,- 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. 364/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 465 (trvalý 

travní porost) o výměře 1612 m2 a p.p.č. 5758/3 (ostatní plocha) o výměře 53 m2 dle 

GOP č. 1584-108/2019 nově vzniklé p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 1665 m2, které 

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

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

podílového vlastnictví N. O. a M. Ch., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 



 22 

3.1.1., tj. celkem 80.800,- 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 nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 465 (trvalý 

travní porost) o výměře 1612 m2 a p.p.č. 5758/3 (ostatní plocha) o výměře 53 m2 dle 

GOP č. 1584-108/2019 nově vzniklé p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o výměře 1665 m2, které 

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

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

podílového vlastnictví N. O. a M. Ch., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 

3.1.1., tj. celkem 80.800,- Kč, kde kupující zároveň podepíší směnku ve výši 

119.000,- Kč. Směnka je splatná, pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na 

pozemku nepostaví a nezkolaudují rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 365/2021 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 462 

(zahrada) a části p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o celkové výměře 1423 m2 vše 

v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1584-108/2019  nově vzniklé p.p.č. 462 (zahrada) o výměře 1423 m2, 

které jsou zapsány na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

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

podílového vlastnictví M. S. a R. M., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 54.400,- 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 nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 462 (zahrada) 

a část p.p.č. 465 (trvalý travní porost) o celkové výměře 1423 m2 vše v k.ú. Jiříkov dle 

GOP č. 1584-108/2019  nově vzniklé p.p.č. 462 (zahrada) o výměře 1423 m2, které jsou zapsány 

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

pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, do podílového 

vlastnictví M. S. a R. M., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

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

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

rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 366/2021 

ZM bere na vědomí usnesení z 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 14. 06. 2021.                                                                                         

 

Usnesení č. 367/2021 

1. ZM projednalo návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2020 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2020 a projednání Závěrečného 

účtu Města Jiříkova za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města 
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Jiříkova za rok 2020 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez 

výhrad.  

2. ZM rozhodlo o převodu kladného zůstatku finančních prostředků roku 2020 ve výši 

7.329.334,54 Kč převést do rezervního fondu k použití v následujících letech, případně i v roce 

2021.   

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

7.329.334,54 Kč z běžného účtu města do rezervního fondu ve dvou splátkách, a to takto: první 

splátku ve výši 4.000.000,- Kč v termínu do 31. 07. 2021, druhou splátku ve výši 

3.329.334,54 Kč v termínu do 30. 09. 2021.                                                   

 

Usnesení č. 368/2021 

1. ZM projednalo: 

a) Účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2020, tzn. účetní výkazy Rozvaha – Bilance, Výkaz 

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

veřejného a soukromého sektoru, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního 

kapitálu – vše za období 12/2020. 

b) Znovu 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.  

c) Výsledek hospodaření před zdaněním 13.338.830,57 Kč, daň z příjmu 5.126.390,- Kč, 

výsledek hospodaření běžného účetního období 8.212.440,57 Kč.  

d) Vyúčtování (plnění)sociálního fondu k 31. 12. 2020. 

e) Vyúčtování (plnění) fondu rezerv k 31. 12. 2020. 

f) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Jiříkova za rok 2020. 

g) Inventarizační zprávu za rok 2020. 

h) Zprávu o výsledcích finančních kontrol Města Jiříkova za rok 2020. 

i) Souhrnnou zprávu o výsledcích provedených kontrol Města Jiříkova za rok 2020. 

j) Nesplacené úvěry k 31. 12. 2020 ve výši 26.855.852,04 Kč. 

k) Zprávu Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova pro schválení účetní závěrky  

se stavem k 31. 12. 2020.  

l) Návrh Protokolu o schvalování účetní závěrka za rok 2020.  

2. ZM rozhodlo schválit: 

a) Účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2020 se stavem k 31. 12. 2020. 

b) Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2020 Města Jiříkova ve výši 

8.212.440,57 Kč.  

c) Vyúčtování (plnění) sociálního fondu k 31. 12. 2020. 

d) Vyúčtování (plnění) fondu rezerv k 31. 12. 2020. 

3. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2020 ve výši 

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

4. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2020 ve výši 4,82 %. 

                                                                                                                          

Usnesení č. 369/2021 

1. ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2021: 

a) příjmy ve výši 33.721.642,10 Kč, výdaje ve výši 33.112.387,10 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši 609.255,- Kč, 

b) výnosy ve výši 24.843.609,50 Kč, náklady ve výši 17.343.124,64 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období 7.500.484,86 Kč. 

2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 03. 2021, tzn. výkazy 

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Údaje o poskytnutých garancích, Údaje o projektech 
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partnerství veřejného a soukromého sektoru, Přehled o finančních tocích a Přehled o změnách 

vlastního kapitálu. 

3. ZM rozhodlo mezitímní účetní závěrku za období  3/2021 schválit.          

 

Usnesení č. 370/2021 

1. ZM projednalo žádost „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. J. Ch., o poskytnutí dotace v celkové výši 

60.000,- Kč na XIV. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to  

na květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 

2021.  

2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 

407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupené předsedou Mgr. J. Ch., v celkové výši 

60.000,- Kč na XIV. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, a to na květiny 

pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021.  

3. ZM projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/1/2021/VS/EO, 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 

407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupeného předsedou Mgr. J. Ch.  

4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/1/2021/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 22668586. 

5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

č. SO/1/2021/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, 

Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586.                                              

 

Usnesení č. 371/2021 

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

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

150.000,- Kč na zajištění chodu a údržby areálu, na úpravy travnaté plochy, na energie, na 

pohonné hmoty do zahradního traktůrku a křovinořezu z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021. 

2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci TJ Spartak Jiříkov,  z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 

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

150.000,- Kč na zajištění chodu a údržby areálu, na úpravy travnaté plochy, na energie, na 

pohonné hmoty do zahradního traktůrku a křovinořezu z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2021. 

3. ZM projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/2/2021/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov,  z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 

Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupenou předsedou TJ panem M. M. 

4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/2/2021/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov,  z.s., Rumburská 1054/24a, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 18382801. 

5. ZM ukládá: místostarostovi města – podepsat Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

č. SO/2/2021/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 1054/24a, 

407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.                                                                         

 

Usnesení č. 372/2021 

1. ZM projednalo Darovací smlouvu, č. sml.  SO/3/2021/D/EO, uzavíranou mezi Městem 

Jiříkov a firmou MORKUS MORAVA s.r.o., se sídlem Lazníky č.p. 163, 751 25 Lazníky, 

IČ: 27848485, zastoupenou panem D. M., jednatelem, o poskytnutí daru ve výši 200.000,- Kč 

(finanční hotovost). 

2. ZM si vyhradilo schválit výše uvedenou smlouvu a schválit přijetí daru. 
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3. ZM schvaluje Darovací smlouvu, č. sml.  SO/3/2021/D/EO, mezi Městem Jiříkov a firmou 

MORKUS MORAVA s.r.o., se sídlem Lazníky č.p. 163, 751 25 Lazníky, 

IČ: 27848485, zastoupenou panem D. M., jednatelem, o poskytnutí daru ve výši 200.000,- Kč 

(finanční hotovost). 

4. ZM rozhodlo přijmout dar ve výši 200.000,- Kč (finanční hotovost) od firmy MORKUS 

MORAVA s.r.o., se sídlem Lazníky č.p. 163, 751 25 Lazníky, IČ: 27848485, dar byl poskytnut 

bez podmínek. 

5. ZM ukládá: starostovi města – výše uvedenou darovací smlouvu podepsat.  

                                                                                                                          

Usnesení č. 373/2021 

1. ZM projednalo návrh Smlouvy č. 443/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049 včetně 

přílohy č. 1. 

2. ZM rozhodlo schválit Smlouvu č. 443/C1/2021 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci „Jiříkov, Smíšená 

stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049, mezi 

Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

a Městem Jiříkov. 

3. ZM rozhodlo schválit přílohu č. 1 smlouvy č. 443/C1/2021 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci „Jiříkov, 

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049, 

mezi Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

a Městem Jiříkov. 

4. ZM rozhodlo přijmout na základě uzavřené Smlouvy č. 443/C1/2021 o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 finanční 

prostředky ve výši 3.233.429,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov na akci „Jiříkov, Smíšená stezka 

pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049. 

5. ZM rozhodlo schválit na základě uzavřené Smlouvy č. 443/C1/2021 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021, že náklady nad 

rámec poskytnutých finančních prostředků ve výši 3.233.429,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov na 

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

5428510049  budou kryty z rozpočtu města v roce 2021, a to 667.135,87 Kč, jako uznatelné 

náklady a částku 3.762.972,57 Kč, jako neuznatelné náklady akce. 

6. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu č. 443/C1/2021 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci „Jiříkov, 

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Rumburská – I. etapa“ – ISPROFOND 5428510049, 

mezi Státním fondem dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

a Městem Jiříkov.                                                                                             

 

Usnesení č. 374/2021 

1. ZM projednalo návrh změny č. 1 závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace 

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace na rok 2021,  

a to: 

a) navýšení příspěvku zřizovatele o 130.000,- Kč, tedy z celkové výše příspěvku 

1.730.000,- Kč na 1.860.000,- Kč, důvodem je oprava stropu, 

b) změnu části schváleného neinvestičního příspěvku zřizovatele ve výši 200.000,- Kč na 

investiční příspěvek na financování projektu Zahradní hřiště u budovy mateřské školy  

v ul. Filipovská. 
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2. ZM schvaluje změnu č. 1 závazného ukazatele příspěvkové organizace Mateřská škola 

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace na rok 2021 tak, že příspěvek 

zřizovatele bude zvýšen o 130 000,- Kč, tedy z celkové výše příspěvku 1.730.000,- Kč na 

1.860.000,- Kč. Příspěvek ve výši 1.860.000,- Kč se dělí na investiční příspěvek ve výši 

200.000,- Kč a neinvestiční příspěvek ve výši 1.660.000,- Kč. 

3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru  – převést částku 130 000,- Kč jednorázově na 

účet příspěvkové organizace do 31. 07. 2021.                                                 

 

Usnesení č. 375/2021 

1. ZM projednalo Rozhodnutí o změně č. 1 o poskytnutí dotace č. 0009014/0001 ze dne 

26. 06. 2018, na projekt „Asistenti prevence kriminality – Město Jiříkov“, registrační číslo 

projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009014, uzavírané mezi Městem Jiříkov a Ministerstvem 

práce a sociálních věcí ČR, odbor realizace programu ESF, Na Poříčním právu 1, 128 01  

Praha 2, z důvodu prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2021. 

2. ZM rozhodlo:  

a) přijmout Rozhodnutí o změně č. 1 o poskytnutí dotace č. 0009014/0001 ze dne 26. 06. 2018, 

na projekt „Asistenti prevence kriminality – Město Jiříkov“, registrační číslo projektu 

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009014, uzavírané mezi Městem Jiříkov a Ministerstvem práce  

a sociálních věcí ČR, odbor realizace programu ESF,  

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, z důvodu prodloužení termínu realizace projektu do 

31. 12. 2021. 

b) schválit, že náklady nad rámec poskytnuté dotace na realizaci projektu „Asistenti prevence 

kriminality – Město Jiříkov“, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009014, 

jejíž poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, budou kryty z rozpočtu Města 

Jiříkov na rok 2021. 

3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – zajistit realizaci projektu „Asistenti prevence 

kriminality – Město Jiříkov“, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009014, na 

základě Rozhodnutí o změně č. 1.                                                                    

 

Usnesení č. 376/2021 

1. ZM projednalo návrh rozpočtového opatření č. 3/2021 Města Jiříkova. 

2. ZM rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 3/2021 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.                                                                                                              

 

Usnesení č. 377/2021 

ZM bere na vědomí usnesení z 8. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 09. 06. 2021.                                                                                           

                                                                                          

Usnesení č. 378/2021 

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 Petr Dufek                                                                  pan Miroslav Horák 



 27 

V Jiříkově dne 7. července 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 

 

 

 


