
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů. 

 

Z Á P I S 

 

z 24. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 29. března 2022 

v zasedací místnosti MěÚ od 16:00 hodin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 

 

      ……………………………..  ……………………….……. 

              p. Robert Altman                  p. Miroslav Horák 

 

 

      Zasedání se zúčastnilo 12 členů Zastupitelstva města Jiříkova 

 

 
Omluveni: pí Milena Horáková            

                       pí Pavlína Wittgruberová            

            pí Mgr. Jana Podzimková  
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1. Zahájení 

Pořízený audio záznam z průběhu 24. zasedání ZM pro kontrolu správnosti a úplnosti zápisu 

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

V 16:00 hodin zahájil 24. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo přítomno  

11 členů ZM – Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášení schopné.  

 

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

navrženi:  

předseda: pan Mgr. Bc. Vladimír Šamša  hlasování = 10 pro, 1 se zdržel 

člen:  paní Ing. Nikol Kopecká hlasování = 10 pro, 1 se zdržel 

člen: pan Mgr. Michal Mrázek hlasování = 10 pro, 1 se zdržel

                     

V tomto složení byla návrhová komise schválena. 

Ověřovateli usnesení a zápisu byli, dle jednacího řádu ZM určeni: pan Robert Altman   

a pan Miroslav Horák, zapisovatelkou byla určena paní Jana Skramouská. 

 

Po zahájení starosta města seznámil členy zastupitelstva s programem a současně je požádal  

o vyškrtnutí bodu 10. Návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o stanovení koeficientů 

pro výpočet daně z nemovitých věcí“ z programu zasedání zastupitelstva, který současně 

zdůvodnil. O svém návrhu dal hlasovat a zastupitelé města hlasováním 10 pro, 1 proti, rozhodli 

o vyškrtnutí z programu bod 10. Návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o stanovení 

koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí“. Po hlasování požádal návrhovou komisi 

o přečíslování stávajících navržených bodů programu, a to bod „11.  Různé“ na bod „10“. Bod 

„12. Diskuze členů Zastupitelstva města Jiříkova“ na bod „11“ a bod „13. Závěr“ na bod 

„12“.  

 

Následně dal starosta města hlasovat o programu 24. zasedání zastupitelstva města, který 

zastupitelé schválili.                                                           hlasování = 11 pro 

                                                                                                                                                                                                               

Dále starosta města pan M. Maják konstatoval, že zápis a usnesení z 23. zasedání ZM byly 

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

a usnesení z 23. ZM považují za schválené.  

 

V 16:08 hod. se dostavila paní Naděžda Stožická. 

   

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 se zajišťuje pasport 

stávající splaškové kanalizace, který musíme ověřit na vodohospodářském orgánu MěÚ 

Rumburk, dále bude nutno provést geometrické zaměření trasy kanalizace a věcné břemeno), 

18. ZM: usn. č. 315/2021 – splněno, usn. č. 324/2021 – splněno, 20. ZM: usn. č. 354/2021 – 

splněno, usn. č. 356/2021 – trvá (bude provedena změna kupujícího pouze na B. – revokace 

bude provedena na zastupitelstvu města dne 29. 03. 2022), usn. č. 360/2021 – splněno, 22. ZM: 

usn. č. 403/2021 – splněno, usn. č. 404/2021 – splněno, usn. č. 405/2021 – trvá (kupní smlouva 

je připravena k podpisu, kupující byl pozván k podpisu), usn. č. 406/2021 – trvá (kupující jsou 

v cizině – kupní smlouva bude podepsána v dubnu 2022), usn. č. 407/2021 – splněno, usn. č. 

408/2021 – splněno, usn. č. 409/2021 – trvá (kupní smlouva zaslána k podpisu), usn. č. 

410/2021 – splněno), usn. č. 411/2021 – splněno,  23. ZM: usn. č. 425/2021 – splněno, usn. č. 
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426/2021 – splněno, usn. č. 427/2021 – trvá (kupní smlouva bude uzavřena v dubnu 2022), 

usn. č. 428/2021 – splněno, usn. č. 429/2021 – trvá (kupní smlouva bude uzavřena v dubnu 

2022), usn. č. 430/2021 – splněno, usn. č. 431/2021 – splněno, 

Finanční záležitosti: 21. ZM: usn. č. 398/2021 – splněno, 23. ZM: usn. č. 432/2021 – splněno, 

usn. č. 433/2021 – splněno, usn. č. 434/2021 – splněno, usn. č. 435/2021 – splněno, 

usn. č. 436/2021 – splněno, usn. č. 437/2021 – splněno, usn. č. 438/2021 – splněno, usn. č. 

439/2021 – splněno, usn. č. 440/2021 – splněno, usn. č. 441/2021 – splněno, 

Návrh na Změnu č. 2 Územního plánu Jiříkov: 23. ZM: usn. č. 442/2021 – splněno, 

Návrh na Změnu č. 3 Územního plánu Jiříkov: 23. ZM: usn. č. 443/2021 – splněno, 

Různé: 23. ZM: usn. č. 444/2021 – splněno, usn. č. 446/2021 – splněno. 

 

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

následující usnesení:  

Usnesení č. 447/2022 

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

Jiříkova.                                                                                                            hlasování = 12 pro 

 

3. Dotazy a připomínky občanů 

V úvodě tohoto bodu zasedání zastupitelstva města starosta města pan M. Maják požádal 

o vystoupení strážníka pověřeného vedením Městské policie Jiříkov pana J. Domanského, který 

seznámil zastupitele města a přítomné občany s činností městské policie za období roku 2021. 

Na dotazy pana V. H. týkající se využití dokumentace pro výstavbu nového domova důchodců 

v rámci úprav stávajícího domova důchodců, dosud neotevřeného nového sběrného místa 

v bývalých uhelných skladech pana F., vybírání plateb od občanů za odvoz odpadu do sběrného 

místa a porušení zákona o obcích, tím, že zastupitelstvo města nebylo svoláno do třech měsíců, 

plnohodnotně odpověděl starosta města.       

 

4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova 

a) revokace usnesení a prodej nemovitosti 

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

nutnost revokace usnesení č. 356/2021 a následně s nimi projednal návrh na prodej nemovitosti. 

Rada města projednala dne 28. 03. 2022 a doporučuje zastupitelstvu města revokovat výše 

uvedené usnesení a prodat nemovitost. Zastupitelé města po projednání přijali usnesení: 

Usnesení č. 448/2022 

1. ZM projednalo revokaci usnesení č. 356/2021 z 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 29. června 2021. 

2. ZM revokuje usnesení č. 356/2021 z 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného 

dne 29. června 2021 v plném znění. 

3. 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, panu D. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

70.360,- Kč.  

4. 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, panu D. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

70.360,- Kč.  
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5. 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 

 

b) prodeje nemovitostí 

Dále pan M. Sabo projednal se zastupiteli města prodej nemovitostí ve vlastnictví Města 

Jiříkova. Záměry prodeje nemovitostí byly projednány v Komisi správy majetku a životního 

prostředí, která záměry doporučuje. Záměry prodeje nemovitostí schválila rada města dne 

06. 09. 2021, 22. 11. 2021, 13. 12. 2021, 28. 02. 2022 a jsou zveřejněny na úřední desce. Prodeje 

nemovitostí byly projednány na schůzi rady města dne 14. 03. 2022 a doporučuje schválit 

prodeje nemovitostí. Finanční výbor projednal prodeje nemovitostí dne 

28. 03. 2022 a prodeje nemovitostí doporučuje. Zastupitelé města k tomuto bodu po projednání 

přijali níže uvedená usnesení. 

Usnesení č. 449/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 4799/1 

(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1100-77/2008 o výměře 809 m2, která je zapsána 

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

pracoviště Rumburk, manželům P. a O. N., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

tj. celkem 97.080,- Kč.   

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 4799/1 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1100-77/2008 o výměře 809 m2, která je zapsána na 

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

pracoviště Rumburk, manželům P. a O. N., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

tj. celkem 97.080,- 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 = 12 pro 

 

Usnesení č. 450/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5079/1 

(trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 173-48/2009 o výměře 290 m2, která 

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

katastrální pracoviště Rumburk, panu M. K., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem 36.950,- Kč.   

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5079/1 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 173-48/2009 o výměře 290 m2, která je 

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

katastrální pracoviště Rumburk, panu M. K., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem 36.950,- 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 = 12 pro 

 

Usnesení č. 451/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5079/1 

(trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 173-48/2009 o výměře 190 m2, která 

je zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
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katastrální pracoviště Rumburk, panu J. V., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

tj. celkem 24.950,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5079/1 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 173-48/2009 o výměře 190 m2, která 

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

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

tj. celkem 24.950,- 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 = 12 pro 

 

Usnesení č. 452/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1753/1 

(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1034-93/2007 o výměře 1289 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. Š., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 35.680,- 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. 1753/1 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1034-93/2007 o výměře 1289 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. Š., za cenu 

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 35. 680,- 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.   hlasování = 12 pro 

 

Usnesení č. 453/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2159 (trvalý 

travní porost) o výměře 198 m2, p.p.č. 2160/2 (ostatní plocha) o výměře 122 m2, p.p.č. 2160/8 

(trvalý travní porost) o výměře 813 m2  a p.p.č. 6208 (ostatní plocha) o výměře 54 m2 vše 

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

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

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

26.240,- 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. 2159 (trvalý 

travní porost) o výměře 198 m2, p.p.č. 2160/2 (ostatní plocha) o výměře 122 m2, p.p.č. 2160/8 

(trvalý travní porost) o výměře 813 m2  a p.p.č. 6208 (ostatní plocha) o výměře 54 m2 vše 

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

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

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

26.240,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná 
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pokud kupující do 5-ti let od podpisu kupní smlouvy na pozemku nepostaví a nezkolauduje 

rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

b) starostovi města – kupní smlouvu na prodej nemovitostí podepsat.    hlasování = 12 pro 

 

Usnesení č. 454/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3193/1 

(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1677-101/2021 nově vzniklé p.p.č. 3193/4 

o výměře 1404 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 M. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., 

tj. celkem 52.980,- 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. 3193/1 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1677-101/2021 nově vzniklou p.p.č. 3193/4 o výměře 

1404 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 M. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

52.980,- 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.   hlasování = 12 pro  

 

Usnesení č. 455/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3193/1 

(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1677-101/2021 o výměře 1671 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, paní A. P., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 85.020,- 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. 3193/1 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1677-101/2021 o výměře 1671 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, paní A. P., za cenu 

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 85.020,- 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.   hlasování = 12 pro  
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Usnesení č. 456/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 594/10 (zahrada) 

o výměře 1140 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 M. G., za cenu 

dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 007/2012, tj. celkem 17.800,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 594/10 (zahrada) 

o výměře 1140 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 M. G., za cenu 

dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 007/2012, tj. celkem 17.800,- 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, 3 se zdrželi 

  

Usnesení č. 457/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5315/2 

(trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 289-33/2021 dílu „a“ o výměře 

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

Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, R. L. B. a R. J. M., za cenu 

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 11.040,- Kč.   

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5315/2 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 289-33/2021 díl „a“ o výměře 92 m2, která 

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

katastrální pracoviště Rumburk, R. L. B. a R. J. M., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem 11.040,- 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 = 12 pro 

 

c) revokace usnesení 

Vedoucí odboru místního a bytového hospodářství pan Bc. P. Stredák zdůvodnil zastupitelům 

návrh na revokaci usnesení z 28.  a 30. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova z roku 2005. 

Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 458/2022 

1. ZM revokuje usnesení č. 232/2005 v bodě 3., z 28. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, 

konaného dne 29. 03. 2005.  

2. ZM revokuje usnesení č. 279/2005 v písmenech a), b), c), d), f), z 30. zasedání Zastupitelstva 

města Jiříkova, konaného dne 31. 05. 2005.       hlasování = 12 pro 

 

d) prodej nemovitostí 

Dále pan Bc. P. Stredák přednesl zastupitelům města návrh na prodej nemovitostí, a to st.p.č. 

1362 se stavbou č.p. 840 a p.p.č. 605/1, který následně se zastupiteli projednal. Finanční výbor 

i Komise správy majetku a životního prostředí doporučili, vyhlásit záměr prodeje nemovitostí 

za cenu dle znaleckého posudku ve výši 2.500.000,- Kč. Rada města na schůzi dne 13. 12. 2021 

rozhodla zveřejnit záměr prodeje a dne 28. 03. 2022 doporučila zastupitelstvu města prodat 

nemovitosti za cenu 2.500.000,- Kč. 
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Následně přítomný žadatel o odkup nemovitostí pan L. L. odpověděl na dotazy zastupitelů. 

K tomuto bodu zastupitelé města po projednání a zodpovězení dotazů přijali níže uvedené 

usnesení: 

Usnesení č. 459/2022 

1. ZM projednalo žádost pana L. L., o odkup nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

st.p.č. 1362 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 478 m2, jejíž součástí je stavba rodinného 

domu č.p. 840, ulice Svobodova a p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 858 m2, vše v k.ú Jiříkov za 

cenu dle znaleckého posudku č. 5 749/001/2021 ze dne 10. 04. 2021 ve výši 

2.500.000,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1362 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 478 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 840, ulice 

Svobodova a p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 858 m2, vše v k.ú Jiříkov za cenu dle znaleckého 

posudku č. 5 749/001/2021 ze dne 10. 04. 2021 ve výši 2.500.000,- Kč, panu L. L. 

3. ZM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – nechat vypracovat kupní smlouvu 

na prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova,  

4. ZM ukládá: starostovi města – podepsat kupní smlouvu na odprodej uvedených 

nemovitostí.           hlasování = 12 pro 

 

5. Usnesení z 23. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

Vedoucí ekonomického odboru paní Ing. J. Schovancová seznámila zastupitele města  

s usnesením z 23. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, kteří následně 

přijali usnesení: 

Usnesení č. 460/2022 

ZM bere na vědomí usnesení z 23. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 28. 03. 2022.            hlasování = 11 pro, 1 se zdržel 

 

6. Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2021 

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 2021 před schvalováním účetní závěrky za rok 2021, která proběhne  

až po přezkumu hospodaření města za rok 2021. Rada města vzala na vědomí dne 28. 03. 2022  

a finanční výbor projednal dne 28. 03. 2022. Zastupitelé města následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 461/2022 

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

a) příjmy ve výši 114.887.822,71 Kč, výdaje ve výši 117.864.456,81 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši – 2.976.634,10 Kč,  

b) výnosy ve výši 101.952.310,46 Kč, náklady ve výši 90.479.846,66 Kč, výsledek 

hospodaření běžného účetního období ve výši 11.472.463,80 Kč.   

       hlasování = 11 pro, 1 se zdržel 

 

b) vyúčtování dotací a příspěvků přijatých v roce 2021 

Dále Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města vyúčtování přijatých dotací a 

příspěvků v roce 2021. Rada města projednala dne 07. 02. 2022 a doporučila schválit. Finanční 

výbor projednal dne 28. 03. 2022 a také doporučil schválit. Zastupitelstvo města  

po projednání přijalo usnesení: 

Usnesení č. 462/2022 

1. ZM projednalo vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků 2021: 
           Výše dotace  Vratka 

           nedočerpané 
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            dotace 

           

a) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR       93.000,- Kč  0,- Kč 

(skutečně uznané náklady ve výši 93.683,- Kč, o doplatek požádáno v lednu 2022) 

b) Výkon státní správy      3.046.000,- Kč  0,- Kč 

c) Akt. politika zaměstnanosti     1.750.957,- Kč   0,- Kč 

d) SDH-akceschopnost, mzd. náklady, výjezd      284.400,- Kč  0,- Kč 

e) Asistenti prevence kriminality       242.916,33 Kč 0,- Kč 

f) Výdaje spojené s přípravou a provedením SLDB v roce 2021        9.000,- Kč  0,- Kč 

g) Kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními     746.791,44 Kč 0,- Kč 

h) Mimořádné ohodnocení strážníků MP – COVID -19        20.000,- Kč  0,- Kč 

i) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Mat. školu Jiříkov     314.784,- Kč  0,- Kč 

j) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Zákl. školu Jiříkov     261.256,- Kč  0,- Kč 

k) Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji              18.352.800,- Kč  0,- Kč 

l) Podpora sociálních služeb v rámci POSOSUK 3   1.252.700,- Kč  0,- Kč 

m) Financování zvýšených provozních výdajů – COVID -19  4.755.392,- Kč  0,- Kč 

n) Stavební úpravy objektu č.p. 678 – sociální byty   2.996.604,90 Kč 0,- Kč 

o) Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova      460.522,- Kč  0,- Kč 

p) Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města Jiříkov 

3. etapa         2.455.135,73 Kč  0,- Kč 

r) Jiříkov – stavební úpravy objektu č.p. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené 

lokality II         4.881.600,- Kč   0,- Kč 

Celkem                          41.923.859,40 Kč 0,- Kč 

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2021. 

3. ZM rozhodlo schválit vratku nedočerpané dotace roku 2021 ve výši 0,- Kč. 

              hlasování = 11 pro, 1 se zdržel 

 

c) vyúčtování dotace – „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla a projednala se zastupiteli města vyúčtování poskytnuté 

dotace v roce 2021 předložené „ARTE MUSICA“ zapsaným spolkem. Finanční výbor 

projednal dne 28. 03. 2022 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 13. 12. 2021 

a doporučila schválit. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 463/2022 

1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2021 předložené „ARTE 

MUSICA“ zapsaným spolkem, Jiříkov, Františkova 13, Jiříkov, 407 53, IČ: 22668586, 

dotace ve výši 60.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

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

2021.          hlasování = 11 pro, 1 se zdržel

  

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

V tomto bodě paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města vyúčtování poskytnuté 

dotace v roce 2021 předložené TJ Spartak Jiříkov, z.s., které s nimi následně projednala. Rada 

města projednala dne 13. 12. 2021 a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne 

28. 03. 2022 a také doporučil schválit. Dále pan starosta města prohlásil, že má k projednávané 

věci vztah, ale využije svého práva hlasovat. Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 464/2022 

1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2021 předložené 

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

ve výši 150.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

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

2021.             hlasování = 12 pro 
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e) rozpočtové opatření č. 12/2021 Města Jiříkova – přesun kompetence na radu města 

Dále paní Ing. J. Schovancová zdůvodnila zastupitelům města rozpočtové opatření č. 12/2021  

– přesun kompetence na radu města. Finanční výbor projednal dne 28. 03. 2022 a doporučil 

schválit. K tomuto bodu zastupitelé města přijali níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 465/2022 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2021 Města Jiříkova, které dle stanovené 

kompetence zastupitelstvem města ze dne 07. 12. 2021, č. usnesení 441/2021, na 23. zasedání, 

schválila rada města dne 28. 12. 2021, na 89. schůzi, č. usnesení 1482/2021. 

            hlasování = 12 pro 

 

f) úhradu celého zůstatku nesplaceného investičního úvěru 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla, zdůvodnila a projednala se zastupiteli návrh na úhradu 

celého zůstatku nesplaceného investičního úvěru na nákup budovy, kde sídlí příspěvková 

organizace Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov včetně přilehlých pozemků. 

Rada města projednala dne 14. 03. 2022 a doporučila uhradit. Finanční výbor projednal dne 

28. 03. 2022 a také doporučil uhradit. Na dotaz pana E. Fodora, zda to neovlivní chod města, 

odpověděla paní Ing. J. Schovancová, že neovlivní a své tvrzení náležitě odůvodnila. 

Zastupitelé města následně přijali usnesení:  

Usnesení č. 466/2022 

1. ZM projednalo návrh na úhradu celého zůstatku nesplaceného investičního úvěru na nákup 

nemovitostí, a to: st.p.č. 897, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 65 v k.ú. Filipov 

u Jiříkova a přilehlé pozemky st.p.č. 1088/1, st.p.č. 1088/2 a p.p.č. 4974, p.p.č. 4975, p.p.č. 

4977/2, p.p.č. 4978/2, p.p.č. 4981, p.p.č. 4987/2, p.p.č. 4990, vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

smlouva o úvěru č. 10043/21/LCD, formou mimořádné splátky ve výši nesplaceného zůstatku.  

2. ZM rozhodlo o úhradě celého zůstatku nesplaceného investičního úvěru na nákup 

nemovitostí, a to: st.p.č. 897, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 65 v k.ú. Filipov 

u Jiříkova a přilehlé pozemky st.p.č. 1088/1, st.p.č. 1088/2 a p.p.č. 4974, p.p.č. 4975, p.p.č. 

4977/2, p.p.č. 4978/2, p.p.č. 4981, p.p.č. 4987/2, p.p.č. 4990, vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

smlouva o úvěru č. 10043/21/LCD, formou mimořádné splátky ve výši nesplaceného zůstatku. 

3. ZM rozhodlo úhradu provést formou navýšením financování o část zůstatku finančních 

prostředků vedených na základním běžném účtu k 31. 12. 2021.  

4. ZM ukládá: starostovi města – provést úhradu celého zůstatku nesplaceného investičního 

úvěru na nákup nemovitostí, a to: st.p.č. 897, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 65 

v k.ú. Filipov u Jiříkova a přilehlé pozemky st.p.č. 1088/1, st.p.č. 1088/2 a p.p.č. 4974, p.p.č. 

4975, p.p.č. 4977/2, p.p.č. 4978/2, p.p.č. 4981, p.p.č. 4987/2, p.p.č. 4990, vše v k.ú. Filipov 

u Jiříkova, smlouva o úvěru č. 10043/21/LCD, formou mimořádné splátky ve výši nesplaceného 

zůstatku.           hlasování = 12 pro 

 

g) faktura Svazku obcí SEVER 

Dále paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelům města k projednání fakturu Svazku obcí 

SEVER, na úhradu členského příspěvku na rok 2022 ve výši 24.423,- Kč. Rada města 

projednala dne 28. 02. 2022 a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne 28. 03. 2022 

a doporučil schválit. Zastupitelstvo města přijalo usnesení: 

Usnesení č. 467/2022 

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 2022 ve výši  

24.423,- Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2022 schválit a členský 

příspěvek uhradit.          hlasování = 12 pro   
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h) faktura Svazu měst a obcí ČR 

Další fakturou, kterou paní Ing. J. Schovancová předložila zastupitelstvu města k projednání, 

byla faktura Svazu měst a obcí ČR, na úhradu členského příspěvku na rok 2022, ve výši 

16.419,38 Kč. Rada města projednala dne 28. 03. 2022 a doporučila schválit. Finanční výbor 

projednal dne 28. 03. 2022 a také doporučil schválit. K tomuto bodu zastupitelé města přijali 

usnesení: 

Usnesení č. 468/2022 

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

IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2022 ve výši 16.419,38 Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2022 schválit a členský 

příspěvek uhradit.            hlasování = 12 pro 

 

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

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

dotace pro příspěvkovou organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov na rok 

2022, určenou na podporu poskytování sociálních služeb. Finanční výbor projednal dne  

28. 03. 2022 a doporučil dotaci přijmout. Rada města projednala dne 14. 03. 2022 

a 28. 03. 2022 a také doporučila dotace přijmout. Zastupitelé města po projednání přijali 

usnesení: 

Usnesení č. 469/2022 

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

v rámci rozpočtového provizoria ČR, včetně dodatku č. 1, 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 5.431.900,- Kč je na rok 2022 

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 = 12 pro 

 

j) smlouva o poskytnutí investiční dotace na podporu stavby „Vodovod Filipov“ 

Pan M. Sabo přednesl a projednal se zastupiteli města návrh smlouvy o poskytnutí investiční 

dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na podporu stavby „Vodovod Filipov“. 

Po uzavření této smlouvy budou Městu Jiříkov poskytnuty finanční prostředky ve výši 

144.307,- Kč na podporu výše uvedené stavby. Rada města projednala dne 14. 03. 2021 

a doporučuje zastupitelstvu města smlouvu uzavřít a finanční prostředky přijmout. 

 

Pan E. Fodor: není tím ohrožena dotace? 

Starosta města: to je něco jiného. 

Na dotaz pana R. Marka ve věci pravidla „de minimis“ odpověděl pan Mgr. J. Semerád. 

 

K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 470/2022 

1. ZM projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního 

hospodářství Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ na podporu stavby „Vodovod 

Filipov“. 

2. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního hospodářství 

Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ na podporu stavby „Vodovod Filipov“, mezi 
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poskytovatelem Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 

400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov. 

3. ZM rozhodlo přijmout na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu 

vodního hospodářství Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ finanční prostředky ve výši 

144.307,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov na podporu stavby „Vodovod Filipov“. 

4. ZM rozhodlo schválit na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu 

vodního hospodářství Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků ve výši 144.307,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov na podporu 

stavby „Vodovod Filipov“ budou kryty z rozpočtu města  po dobu výstavby stavby „Vodovod 

Filipov“. 

5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Fondu 

vodního hospodářství Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ na podporu stavby 

„Vodovod Filipov“, mezi poskytovatelem Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 

3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov.   hlasování = 12 pro

    

k) dotace – MAS Český sever, z.s. 

Paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města žádost MAS Český sever, z.s., 

o poskytnutí neinvestiční dotace pro programové období 2022 – 2029 ve výši 

3.000,- Kč + 2,- Kč na obyvatele/ročně. Rada města projednala dne 28. 02. 2022 a doporučila 

dotaci poskytnout. Finanční výbor projednal dne 28. 03. 2022 a také doporučil dotaci 

poskytnout. 

V rámci projednávání starosta města pan M. Maják připomněl zastupitelům města a přítomným 

občanům objekty a stavby, které město zrekonstruovalo nebo vybudovalo v součinnosti 

s MAS Český sever, z.s. Na dotaz pana R. Marka ve věci financování, projednávaného spolku, 

odpověděli starosta města pan M. Maják a pan Mgr. J. Semerád. Místostarosta města pan 

Ing. J. Jurajda seznámil zastupitelé a občany s přibližnou alokací finančních prostředků na další 

období pro Město Jiříkov v rámci MAS Český sever, z.s. Následně zastupitelé města přijali 

usnesení: 

Usnesení č. 471/2022 

1. ZM projednalo žádost MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, 

IČ: 26983303, ze dne 21. 02. 2022, zastoupeného Bc. P. V., předsedkyní představenstva, 

o poskytnutí neinvestiční dotace pro programové období 2022 – 2029 ve výši 

3.000,- Kč + 2,- Kč na obyvatele/ročně. Dotace bude sloužit na dofinancování režijních 

nákladů MAS při realizaci CLLD a dalších aktivit spojených s animací území v programovém 

období 2021+.          

2. RM projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. SO/4/2022/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, 

IČ: 26983303, zastoupeného Bc. P. V., předsedkyní představenstva. 

3. ZM rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 

407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303, pro programové období 2022 – 2029 ve výši 

3 000,- Kč + 2,- Kč na obyvatele/ročně.  

4. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. SO/4/2022/VS/EO, mezi 

Městem Jiříkov a MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303, 

zastoupený Bc. P. V., předsedkyní představenstva. 

5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 

č. SO/4/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 

Varnsdorf, IČ: 26983303.         hlasování = 12 pro 

 

l) dotace – SK VIKTORIE, z.s. 

Další žádostí o dotaci, kterou paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města, byla 
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žádost spolku SK VIKTORIE, z.s., o poskytnutí dotace v celkové výši 100.000,- Kč z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2022. Rada města projednala dne 14. 03. 2022 a doporučila dotaci 

poskytnout. Finanční výbor projednal dne 28. 03. 2022 a doporučil dotaci poskytnout. 

Po projednání zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 472/2022 

1. ZM projednalo žádost spolku SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. K. M., o poskytnutí dotace v celkové výši 

100.000,- Kč na rozvoj činnosti sportovního klubu, na sportovní vybavení, sportovní oblečení, 

startovné a dopravu na republikové soutěže v aerobiku, na materiální vybavení akcí Výlety 

s Viktorkou, Příměstský letní tábor v Jiříkově a Sportovní letní tábor v Doksech, z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2022.  

2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci spolku SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 

Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. K. M., ve výši 

100.000,- Kč na rozvoj činnosti sportovního klubu, na sportovní vybavení, sportovní oblečení, 

startovné a dopravu na republikové soutěže v aerobiku, na materiální vybavení akcí Výlety 

s Viktorkou, Příměstský letní tábor v Jiříkově a Sportovní letní tábor v Doksech, z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2022.  

3. ZM projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/3/2022/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a spolkem SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 

Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. K. M. 

4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/3/2022/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a spolkem SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 27049752. 

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

č. SO/3/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a spolkem SK VIKTORIE, z.s., Březinova 

951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752.       hlasování = 12 pro 

 

m) dotace – TJ SPARTAK Jiříkov, z.s. 

Poslední žádostí o dotaci, kterou paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města, byla 

žádost spolku TJ Spartak Jiříkov, z.s., o poskytnutí dotace v celkové výši 300.000,- Kč 

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022. Rada města projednala dne 14. 03. 2022 a doporučila 

dotaci poskytnout. Finanční výbor projednal dne 28. 03. 2022 a také doporučil dotaci 

poskytnout.  Před hlasováním 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. 473/2022 

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

Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupeného předsedou TJ panem M. M., o poskytnutí dotace 

v celkové výši 300.000,- Kč na zajištění chodu a údržby areálu, na úpravy travnaté plochy, na 

energie, na pohonné hmoty do zahradního traktůrku a křovinořezu, na činnost dětí 

a mládeže, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022. 

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

407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupeného předsedou TJ panem M. M., ve výši 

300 000,- Kč na zajištění chodu a údržby areálu, na úpravy travnaté plochy, na energie, na 

pohonné hmoty do zahradního traktůrku a křovinořezu, na činnost dětí a mládeže, z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2022. 

3. ZM projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/6/2022/VS/EO 

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

407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupeného předsedou TJ panem M. M. 
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4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/6/2022/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a spolkem 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/6/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a spolkem TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 

1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.       hlasování = 12 pro 

 

n) zrušení odepsaných pohledávek 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla, důsledně zdůvodnila a projednala se zastupiteli města 

návrh na zrušení odepsaných pohledávek vedených na podrozvahovém účtu. Rada města 

projednala dne 14. 03. 2022 a doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o zrušení odepsaných 

pohledávek. Finanční výbor projednal dne 28. 03. 2022 a také doporučil rozhodnout o zrušení 

odepsaných pohledávek. Po projednání zastupitelé přijali usnesení: 

Usnesení č. 474/2022 

1. ZM projednalo návrh na zrušení odepsaných pohledávek č. 1/2022 vedených 

na podrozvahovém účtu ve výši 169.050,91 Kč dle předloženého návrhu. 

2. ZM rozhodlo zrušit odepsané pohledávky č. 1/2022 vedené na podrozvahovém účtu ve výši 

169.050,91 Kč dle předloženého návrhu.       hlasování = 12 pro 

 

o) rozpočtové opatření č. 2/2022 Města Jiříkova 

V posledním bodě svého vystoupení na zasedání zastupitelstva města v rámci projednání 

finančních záležitostí Města Jiříkova paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli návrh 

rozpočtového opatření č. 2/2022 Města Jiříkova. Finanční výbor projednal dne 28. 03. 2022 

a doporučil schválit. Zastupitelé města následně přijali usnesení:  

Usnesení č. 475/2022 

1. ZM projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2/2022 Města Jiříkova. 

2. ZM rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 2/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.           hlasování = 12 pro 

 

7. Obsah Změny č. 3 Územního plánu Jiříkov 

Pan M. Sabo přednesl, zdůvodnil a projednal se zastupiteli města důvodovou zprávu 

ke schválení obsahu Změny č. 3 Územního plánu Jiříkov. Rada města projednala dne 

14. 03. 2022 obsah Změny č. 3 Územního plánu Jiříkov a doporučila zastupitelstvu města její 

obsah schválit. K tomuto bodu zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 476/2022 

1. ZM projednalo předloženou důvodovou zprávu ke schválení obsahu Změny č. 3 Územního 

plánu Jiříkov. 

2. ZM schvaluje obsah Změny č. 3 Územního plánu Jiříkov pořízené zkráceným postupem. 

           hlasování = 12 pro 

 

8. Návrh Směrnice č. 1/2022 „Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova“ 

Pan M. Sabo projednal se zastupiteli města návrh směrnice „Zásady pro prodej pozemků 

ve vlastnictví Města Jiříkova“. Rada města projednala tuto směrnici dne 14. 03. 2022 

a doporučila schválit. Finanční výbor projednal dne 29. 11. 2021 a také doporučil schválit. 

Na dotaz paní Ing. N. Kopecké ve věci malých pozemků tzv. nudliček odpověděli 

pan Ing. R. Hase, pan Mgr. M. Mrázek a starosta města pan M. Maják. 

Místostarosta města: je těžké definovat do směrnice tzv. nudličky a jsem proti nejednotné ceně 

pozemků. 

Pan Mgr. Bc. V. Šamša: zásady pro prodej pozemků musí být jednoznačné, bez možného 

obejití. 
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Pan Ing. R. Hase: ceny jsou přijatelné a jsem pro schválení směrnice. 

Zastupitelstvo města po projednání a diskuzi přijalo níže uvedené usnesení. 

Usnesení č. 477/2022 

1. ZM projednalo návrh Směrnice č. 1/2022 „Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví Města 

Jiříkova“. 

2. ZM rozhodlo schválit Směrnici č. 1/2022 „Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví Města 

Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 04. 2022.      hlasování = 10 pro, 1 proti, 1 se zdržel 

 

9. Návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky 

a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo 

při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“  

Vedoucí odboru vnitřní správy pan Mgr. J. Semeráda zdůvodnil a projednal se zastupiteli města 

návrh nové Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky 

a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při 

nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Rada města projednala dne 14. 03. 2022 

a doporučila zastupitelstvu vydat obecně závaznou vyhlášku. Po projednání zastupitelé města 

přijali usnesení:  

Usnesení č. 478/2022 

1. ZM projednalo návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o regulaci hlučné zábavní 

pyrotechniky a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou 

kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“. Tato vyhláška ruší Obecně 

závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2017, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění 

pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby 

nočního klidu, ze dne 30. 05. 2017. 

2. ZM rozhodlo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 

§ 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

„Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky 

a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při 

nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“.                  hlasování = 12 pro 

 

10. Různé 

a) projekt „Centrum sociálních služeb Jiříkov“ 

Starosta města pan M. Maják přednesl Zastupitelstvu města informaci o návrhu na vyřazení 

z podpory financování realizace projektu s názvem „Centrum sociálních služeb Jiříkov“. 

V případě vyhovění žádosti dle „Příslibu“ město mohlo vybudovat v Londýnské ulici tzv. denní 

stacionář s výše uvedeným názvem. Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 479/2022 

ZM bere na vědomí informaci o návrhu Mgr. J. K., vedoucího oddělení územního odboru 

IROP pro Ústecký kraj/oddělení realizace, Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 

Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem, na vyřazení z podpory financování realizace 

projektu CZ.06.2.56./0.0/0.0.18_103/0010504 „Centrum sociálních služeb Jiříkov“ v souladu s 

kapitolou 2.6 Obecných pravidel.        hlasování = 12 pro 

 

b) informace o činnosti rady města 

V dalším bodě starosta města pan M. Maják přednesl zastupitelům města informace o činnosti 

rady města za období od posledního zasedání zastupitelstva města, a to informace z 87. schůze 

RM konané dne 07. 12. 2021, informace z 88. schůze RM konané dne 13. 12. 2021, informace 

z 89. schůze RM konané dne 28. 12. 2021, informace z 90. schůze RM konané dne 03. 01. 2022,  

informace z 91. schůze RM konané dne 10. 01. 2022, informace z 92. schůze RM konané dne 
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24. 01. 2022, informace z 93. schůze RM konané dne 07. 02. 2022, informace z 94. schůze RM 

konané dne 28. 02. 2022, informace z 95. schůze RM konané dne 14. 03. 2022. K tomuto bodu 

zastupitelé města přijali usnesení. 

Usnesení č. 480/2022 

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 

 

11. Diskuze členů Zastupitelstva města Jiříkova 

Na dotazy pana E. Fodora a pana P. Dufka ve věci nepořádku v ulici Františkova, v ulici 

Svobodova u č.p. 494, kolem nemovitosti Tylova 7, vznikající černé skládky v prostorách 

z části zbourané nemovitosti pánů K., zbouraného plynového pilířku u téže nemovitosti, 

zbourané autobusové zastávky u mateřské školy a obnovení činnosti asistentů prevence 

kriminality odpověděli paní H. Havlová a starosta města pan M. Maják. 

 

 

 

12. Závěr 

Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 24. zasedání 

Zastupitelstva města Jiříkova v 18:14 hodin. 

 

 

 

 

V Jiříkově dne 06. dubna 2022 

Zapsala: pí Jana Skramouská 

 

 

 

 

 

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 24. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 29. března 2022 

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) revokace usnesení a prodej nemovitosti 

                  b) prodeje nemovitostí    

      c) revokace usnesení 

                  d) prodej nemovitostí       

            5.   Usnesení z 23. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

 6.   Finanční záležitosti Města Jiříkova 

             a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2021 

      b) vyúčtování dotací a příspěvků přijatých v roce 2021 

        c) vyúčtování dotace  – „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek 

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

e) rozpočtové opatření č. 12/2021 Města Jiříkova – přesun kompetence na radu 

města 

f) úhradu celého zůstatku nesplaceného investičního úvěru 

                  g) faktura Svazku obcí SEVER 

      h) faktura Svazu měst a obcí ČR 

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

        j) smlouva o poskytnutí investiční dotace na podporu stavby „Vodovod Filipov“ 

        k) dotace – MAS Český sever, z.s. 

l) dotace – SK VIKTORIE, z.s. 

m) dotace  – TJ SPARTAK Jiříkov, z.s. 

n) zrušení odepsaných pohledávek 

o) rozpočtové opatření č. 2/2022 Města Jiříkova  

 7.   Obsah Změny č. 3 Územního plánu Jiříkov 

            8.   Návrh Směrnice č. 1/2022 „Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví Města 

                  Jiříkova“ 

            9.   Návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o regulaci hlučné zábavní 

                   pyrotechniky a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je  

                   vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu  

                   dodržována“  

          10.   Různé 

                  a) projekt „Centrum sociálních služeb Jiříkov“ 

                  b) informace o činnosti rady města                   

          11.   Diskuze členů Zastupitelstva města Jiříkova 

          12.   Závěr 

 

======================================================== 
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Usnesení č. 447/2022 

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

Jiříkova.  

                                                                                                            

Usnesení č. 448/2022 

1. ZM projednalo revokaci usnesení č. 356/2021 z 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 29. června 2021. 

2. ZM revokuje usnesení č. 356/2021 z 20. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného 

dne 29. června 2021 v plném znění. 

3. 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, panu D. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

70.360,- Kč.  

4. 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, panu D. B., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 

70.360,- Kč.  

5. 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. 449/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 4799/1 

(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1100-77/2008 o výměře 809 m2, která je zapsána 

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

pracoviště Rumburk, manželům P. a O. N., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

tj. celkem 97.080,- Kč.   

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 4799/1 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1100-77/2008 o výměře 809 m2, která je zapsána na 

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

pracoviště Rumburk, manželům P. a O. N., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, 

tj. celkem 97.080,- 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. 450/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5079/1 

(trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 173-48/2009 o výměře 290 m2, která 

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

katastrální pracoviště Rumburk, panu M. K., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem 36.950,- Kč.   

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5079/1 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 173-48/2009 o výměře 290 m2, která je 

zapsána na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
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katastrální pracoviště Rumburk, panu M. K., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem 36.950,- 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. 451/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5079/1 

(trvalý travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 173-48/2009 o výměře 190 m2, která 

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

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

tj. celkem 24.950,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5079/1 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 173-48/2009 o výměře 190 m2, která 

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

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

tj. celkem 24.950,- 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. 452/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 1753/1 

(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1034-93/2007 o výměře 1289 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. Š., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 35.680,- 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. 1753/1 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Jiříkov dle GOP č. 1034-93/2007 o výměře 1289 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. Š., za cenu 

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 35. 680,- 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. 453/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 2159 (trvalý 

travní porost) o výměře 198 m2, p.p.č. 2160/2 (ostatní plocha) o výměře 122 m2, p.p.č. 2160/8 

(trvalý travní porost) o výměře 813 m2  a p.p.č. 6208 (ostatní plocha) o výměře 54 m2 vše 

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

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

stavby, panu D. S., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 
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26.240,- 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. 2159 (trvalý 

travní porost) o výměře 198 m2, p.p.č. 2160/2 (ostatní plocha) o výměře 122 m2, p.p.č. 2160/8 

(trvalý travní porost) o výměře 813 m2  a p.p.č. 6208 (ostatní plocha) o výměře 54 m2 vše 

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

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

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

26.240,- Kč, kde kupující zároveň podepíše směnku ve výši 119.000,- Kč. Směnka je splatná 

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

rodinný dům. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 454/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3193/1 

(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1677-101/2021 nově vzniklé p.p.č. 3193/4 

o výměře 1404 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 M. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., 

tj. celkem 52.980,- 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. 3193/1 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1677-101/2021 nově vzniklou p.p.č. 3193/4 o výměře 

1404 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 M. H., za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

52.980,- 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. 455/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 3193/1 

(trvalý travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1677-101/2021 o výměře 1671 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, paní A. P., 

za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 85.020,- 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. 3193/1 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1677-101/2021 o výměře 1671 m2, která je zapsána na 

listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 
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pracoviště Rumburk, na stavbu rodinného domu před kolaudací stavby, paní A. P., za cenu 

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 85.020,- 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. 456/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 594/10 (zahrada) 

o výměře 1140 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 M. G., za cenu 

dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 007/2012, tj. celkem 17.800,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to p.p.č. 594/10 (zahrada) 

o výměře 1140 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 M. G., za cenu 

dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 007/2012, tj. celkem 17.800,- 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. 457/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5315/2 

(trvalý travní porost)  v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 289-33/2021 dílu „a“ o výměře 

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

Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, R. L. B. a R. J. M., za cenu 

a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 11.040,- Kč.   

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5315/2 (trvalý 

travní porost) v k.ú. Filipov u Jiříkova dle GOP č. 289-33/2021 díl „a“ o výměře 92 m2, která 

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

katastrální pracoviště Rumburk, R. L. B. a R. J. M., za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem 11.040,- 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. 458/2022 

1. ZM revokuje usnesení č. 232/2005 v bodě 3., z 28. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova, 

konaného dne 29. 03. 2005.  

2. ZM revokuje usnesení č. 279/2005 v písmenech a), b), c), d), f), z 30. zasedání Zastupitelstva 

města Jiříkova, konaného dne 31. 05. 2005.        

 

Usnesení č. 459/2022 

1. ZM projednalo žádost pana L. L., o odkup nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to 

st.p.č. 1362 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 478 m2, jejíž součástí je stavba rodinného 

domu č.p. 840, ulice Svobodova a p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 858 m2, vše v k.ú Jiříkov za 
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cenu dle znaleckého posudku č. 5 749/001/2021 ze dne 10. 04. 2021 ve výši 

2.500.000,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1362 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 478 m2, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 840, ulice 

Svobodova a p.p.č. 605/1 (zahrada) o výměře 858 m2, vše v k.ú Jiříkov za cenu dle znaleckého 

posudku č. 5 749/001/2021 ze dne 10. 04. 2021 ve výši 2.500.000,- Kč, panu L. L. 

3. ZM ukládá: odboru místního a bytového hospodářství – nechat vypracovat kupní smlouvu 

na prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova,  

4. ZM ukládá: starostovi města – podepsat kupní smlouvu na odprodej uvedených 

nemovitostí.            

 

Usnesení č. 460/2022 

ZM bere na vědomí usnesení z 23. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 28. 03. 2022.       

 

Usnesení č. 461/2022 

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

a) příjmy ve výši 114.887.822,71 Kč, výdaje ve výši 117.864.456,81 Kč, saldo příjmů a výdajů 

ve výši – 2.976.634,10 Kč,  

b) výnosy ve výši 101.952.310,46 Kč, náklady ve výši 90.479.846,66 Kč, výsledek 

hospodaření běžného účetního období ve výši 11.472.463,80 Kč.   

 

Usnesení č. 462/2022 

1. ZM projednalo vyúčtování přijatých níže uvedených dotací a příspěvků 2021: 
           Výše dotace  Vratka 

           nedočerpané 

            dotace 

           

a) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR       93.000,- Kč  0,- Kč 

(skutečně uznané náklady ve výši 93.683,- Kč, o doplatek požádáno v lednu 2022) 

b) Výkon státní správy      3.046.000,- Kč  0,- Kč 

c) Akt. politika zaměstnanosti     1.750.957,- Kč   0,- Kč 

d) SDH-akceschopnost, mzd. náklady, výjezd      284.400,- Kč  0,- Kč 

e) Asistenti prevence kriminality       242.916,33 Kč 0,- Kč 

f) Výdaje spojené s přípravou a provedením SLDB v roce 2021        9.000,- Kč  0,- Kč 

g) Kompenzační bonus v souvislosti s krizovými opatřeními     746.791,44 Kč 0,- Kč 

h) Mimořádné ohodnocení strážníků MP – COVID -19        20.000,- Kč  0,- Kč 

i) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Mat. školu Jiříkov     314.784,- Kč  0,- Kč 

j) OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pro Zákl. školu Jiříkov     261.256,- Kč  0,- Kč 

k) Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji              18.352.800,- Kč  0,- Kč 

l) Podpora sociálních služeb v rámci POSOSUK 3   1.252.700,- Kč  0,- Kč 

m) Financování zvýšených provozních výdajů – COVID -19  4.755.392,- Kč  0,- Kč 

n) Stavební úpravy objektu č.p. 678 – sociální byty   2.996.604,90 Kč 0,- Kč 

o) Jiříkov – demolice objektu č.p. 193/3, ul. Mánesova      460.522,- Kč  0,- Kč 

p) Vybudování přechodu pro chodce a navazujícího chodníku – Rekonstrukce centra města Jiříkov 

3. etapa         2.455.135,73 Kč  0,- Kč 

r) Jiříkov – stavební úpravy objektu č.p. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené 

lokality II         4.881.600,- Kč   0,- Kč 

Celkem                          41.923.859,40 Kč 0,- Kč 

2. ZM rozhodlo schválit výše uvedené vyúčtování dotací a příspěvků roku 2021. 

3. ZM rozhodlo schválit vratku nedočerpané dotace roku 2021 ve výši 0,- Kč. 
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Usnesení č. 463/2022 

1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2021 předložené „ARTE 

MUSICA“ zapsaným spolkem, Jiříkov, Františkova 13, Jiříkov, 407 53, IČ: 22668586, 

dotace ve výši 60.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

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

2021.           

 

Usnesení č. 464/2022 

1. ZM projednalo vyúčtování poskytnuté dotace spolkům v roce 2021 předložené 

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

ve výši 150.000,- Kč byla řádně vyúčtována a vyčerpána v plné výši. 

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

2021.              

 

Usnesení č. 465/2022 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2021 Města Jiříkova, které dle stanovené 

kompetence zastupitelstvem města ze dne 07. 12. 2021, č. usnesení 441/2021, na 23. zasedání, 

schválila rada města dne 28. 12. 2021, na 89. schůzi, č. usnesení 1482/2021. 

             

Usnesení č. 466/2022 

1. ZM projednalo návrh na úhradu celého zůstatku nesplaceného investičního úvěru na nákup 

nemovitostí, a to: st.p.č. 897, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 65 v k.ú. Filipov 

u Jiříkova a přilehlé pozemky st.p.č. 1088/1, st.p.č. 1088/2 a p.p.č. 4974, p.p.č. 4975, p.p.č. 

4977/2, p.p.č. 4978/2, p.p.č. 4981, p.p.č. 4987/2, p.p.č. 4990, vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

smlouva o úvěru č. 10043/21/LCD, formou mimořádné splátky ve výši nesplaceného zůstatku.  

2. ZM rozhodlo o úhradě celého zůstatku nesplaceného investičního úvěru na nákup 

nemovitostí, a to: st.p.č. 897, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 65 v k.ú. Filipov 

u Jiříkova a přilehlé pozemky st.p.č. 1088/1, st.p.č. 1088/2 a p.p.č. 4974, p.p.č. 4975, p.p.č. 

4977/2, p.p.č. 4978/2, p.p.č. 4981, p.p.č. 4987/2, p.p.č. 4990, vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

smlouva o úvěru č. 10043/21/LCD, formou mimořádné splátky ve výši nesplaceného zůstatku. 

3. ZM rozhodlo úhradu provést formou navýšením financování o část zůstatku finančních 

prostředků vedených na základním běžném účtu k 31. 12. 2021.  

4. ZM ukládá: starostovi města – provést úhradu celého zůstatku nesplaceného investičního 

úvěru na nákup nemovitostí, a to: st.p.č. 897, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 65 

v k.ú. Filipov u Jiříkova a přilehlé pozemky st.p.č. 1088/1, st.p.č. 1088/2 a p.p.č. 4974, p.p.č. 

4975, p.p.č. 4977/2, p.p.č. 4978/2, p.p.č. 4981, p.p.č. 4987/2, p.p.č. 4990, vše v k.ú. Filipov 

u Jiříkova, smlouva o úvěru č. 10043/21/LCD, formou mimořádné splátky ve výši nesplaceného 

zůstatku.            

 

Usnesení č. 467/2022 

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 2022 ve výši  

24.423,- Kč. 

2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2022 schválit a členský 

příspěvek uhradit.           

 

Usnesení č. 468/2022 

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

IČ: 63113074, na úhradu členského příspěvku na rok 2022 ve výši 16.419,38 Kč. 
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2. ZM rozhodlo tuto fakturu na úhradu členského příspěvku na rok 2022 schválit a členský 

příspěvek uhradit.             

 

Usnesení č. 469/2022 

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

v rámci rozpočtového provizoria ČR, včetně dodatku č. 1, 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 5.431.900,- Kč je na rok 2022 

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. 470/2022 

1. ZM projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního 

hospodářství Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ na podporu stavby „Vodovod 

Filipov“. 

2. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního hospodářství 

Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ na podporu stavby „Vodovod Filipov“, mezi 

poskytovatelem Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 3118/48, 

400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov. 

3. ZM rozhodlo přijmout na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu 

vodního hospodářství Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ finanční prostředky ve výši 

144.307,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov na podporu stavby „Vodovod Filipov“. 

4. ZM rozhodlo schválit na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu 

vodního hospodářství Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ, že náklady nad rámec 

poskytnutých finančních prostředků ve výši 144.307,- Kč poskytnuté Městu Jiříkov na podporu 

stavby „Vodovod Filipov“ budou kryty z rozpočtu města  po dobu výstavby stavby „Vodovod 

Filipov“. 

5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z Fondu 

vodního hospodářství Ústeckého kraje č. 22/SML0144/SoPD/ZPZ na podporu stavby 

„Vodovod Filipov“, mezi poskytovatelem Ústeckým krajem se sídlem Velká Hradební 

3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Městem Jiříkov.    

 

Usnesení č. 471/2022 

1. ZM projednalo žádost MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, 

IČ: 26983303, ze dne 21. 02. 2022, zastoupeného Bc. P. V., předsedkyní představenstva, 

o poskytnutí neinvestiční dotace pro programové období 2022 – 2029 ve výši 

3.000,- Kč + 2,- Kč na obyvatele/ročně. Dotace bude sloužit na dofinancování režijních 

nákladů MAS při realizaci CLLD a dalších aktivit spojených s animací území v programovém 

období 2021+.          

2. RM projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. SO/4/2022/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, 

IČ: 26983303, zastoupeného Bc. P. V., předsedkyní představenstva. 

3. ZM rozhodlo poskytnout neinvestiční dotaci MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 

407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303, pro programové období 2022 – 2029 ve výši 

3 000,- Kč + 2,- Kč na obyvatele/ročně.  
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4. ZM rozhodlo uzavřít Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. SO/4/2022/VS/EO, mezi 

Městem Jiříkov a MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303, 

zastoupený Bc. P. V., předsedkyní představenstva. 

5. ZM ukládá: starostovi města – podepsat Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 

č. SO/4/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 

Varnsdorf, IČ: 26983303.          

 

Usnesení č. 472/2022 

1. ZM projednalo žádost spolku SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. K. M., o poskytnutí dotace v celkové výši 

100.000,- Kč na rozvoj činnosti sportovního klubu, na sportovní vybavení, sportovní oblečení, 

startovné a dopravu na republikové soutěže v aerobiku, na materiální vybavení akcí Výlety 

s Viktorkou, Příměstský letní tábor v Jiříkově a Sportovní letní tábor v Doksech, z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2022.  

2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci spolku SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 

Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. K. M., ve výši 

100.000,- Kč na rozvoj činnosti sportovního klubu, na sportovní vybavení, sportovní oblečení, 

startovné a dopravu na republikové soutěže v aerobiku, na materiální vybavení akcí Výlety 

s Viktorkou, Příměstský letní tábor v Jiříkově a Sportovní letní tábor v Doksech, z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2022.  

3. ZM projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/3/2022/VS/EO 

uzavírané mezi Městem Jiříkov a spolkem SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 

Jiříkov, IČ: 27049752, zastoupeného předsedkyní Mgr. K. M. 

4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/3/2022/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a spolkem SK VIKTORIE, z.s., Březinova 951/12, 407 53 Jiříkov, 

IČ: 27049752. 

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

č. SO/3/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a spolkem SK VIKTORIE, z.s., Březinova 

951/12, 407 53 Jiříkov, IČ: 27049752.        

 

Usnesení č. 473/2022 

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

Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupeného předsedou TJ panem M. M., o poskytnutí dotace 

v celkové výši 300.000,- Kč na zajištění chodu a údržby areálu, na úpravy travnaté plochy, na 

energie, na pohonné hmoty do zahradního traktůrku a křovinořezu, na činnost dětí 

a mládeže, z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022. 

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

407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupeného předsedou TJ panem M. M., ve výši 

300 000,- Kč na zajištění chodu a údržby areálu, na úpravy travnaté plochy, na energie, na 

pohonné hmoty do zahradního traktůrku a křovinořezu, na činnost dětí a mládeže, z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2022. 

3. ZM projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/6/2022/VS/EO 

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

407 53 Jiříkov, IČ: 18382801, zastoupeného předsedou TJ panem M. M. 

4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/6/2022/VS/EO, 

mezi Městem Jiříkov a spolkem 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/6/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a spolkem TJ Spartak Jiříkov, z.s., Rumburská 

1054/24a, 407 53 Jiříkov, IČ: 18382801.        
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Usnesení č. 474/2022 

1. ZM projednalo návrh na zrušení odepsaných pohledávek č. 1/2022 vedených 

na podrozvahovém účtu ve výši 169.050,91 Kč dle předloženého návrhu. 

2. ZM rozhodlo zrušit odepsané pohledávky č. 1/2022 vedené na podrozvahovém účtu ve výši 

169.050,91 Kč dle předloženého návrhu.        

 

Usnesení č. 475/2022 

1. ZM projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2/2022 Města Jiříkova. 

2. ZM rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 2/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.          

 

Usnesení č. 476/2022 

1. ZM projednalo předloženou důvodovou zprávu ke schválení obsahu Změny č. 3 Územního 

plánu Jiříkov. 

2. ZM schvaluje obsah Změny č. 3 Územního plánu Jiříkov pořízené zkráceným postupem. 

            

Usnesení č. 477/2022 

1. ZM projednalo návrh Směrnice č. 1/2022 „Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví Města 

Jiříkova“. 

2. ZM rozhodlo schválit Směrnici č. 1/2022 „Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví Města 

Jiříkova“ s platností a účinností od 01. 04. 2022.       

 

Usnesení č. 478/2022 

1. ZM projednalo návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o regulaci hlučné zábavní 

pyrotechniky a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou 

kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“. Tato vyhláška ruší Obecně 

závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2017, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky a provádění 

pyrotechnických efektů způsobujících hluk a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby 

nočního klidu, ze dne 30. 05. 2017. 

2. ZM rozhodlo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě 

§ 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

„Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov, o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky 

a o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena dobou kratší nebo při 

nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována“.                   

 

Usnesení č. 479/2022 

ZM bere na vědomí informaci o návrhu Mgr. J. K., vedoucího oddělení územního odboru 

IROP pro Ústecký kraj/oddělení realizace, Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 

Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem, na vyřazení z podpory financování realizace 

projektu CZ.06.2.56./0.0/0.0.18_103/0010504 „Centrum sociálních služeb Jiříkov“ v souladu s 

kapitolou 2.6 Obecných pravidel. 

         

Usnesení č. 480/2022 

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. 
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Ověřovatelé usnesení: 

 

 

 

 

 

 

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

         pan Robert Altman          pan Miroslav Horák 

 

 

 

 

V Jiříkově dne 06. dubna 2022 

Zapsala: pí Jana Skramouská 

 

 

 

  
 

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 

 

 


