
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
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Z Á P I S 

 

z 25. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 21. června 2022 

v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 

 

      ……………………………..  ……………………….……. 

                  p. Petr Dufek             p. Rudolf Mark 

 

 

      Zasedání se zúčastnilo 12 členů Zastupitelstva města Jiříkov 

  
 

Omluveni:  pí Pavlína Wittgruberová 

  pí Mgr. Jana Podzimková 

  pí Ing. Nikol Kopecká  
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1. Zahájení 

Pořízený audio záznam z průběhu 25. zasedání ZM pro kontrolu správnosti a úplnosti zápisu 

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

a občany města. V 16:00 hodin zahájil 25. zasedání zastupitelstva města. V době zahájení bylo 

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

 

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

navrženi: 

předseda: Pan Miroslav Horák                    hlasování = 11 pro 

člen: Pan Ing. Roland Hase             hlasování = 11 pro 

člen: Pan Ing. Jindřich Jurajda                         hlasování = 11 pro 

V tomto složení byla návrhová komise schválena. 

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

a pan Rudolf Mark, zapisovatelkou byla určena paní Jana Skramouská.  

 

Po zahájení starosta města pan Michal Maják informoval přísedící zastupitele města o zániku 

mandátu člena Zastupitelstva města Jiříkov, a to paní M. H. dnem 29. 05. 2022 podle § 55 odst. 

2 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dnem 30. 05. 2022 vznikl na 

základě výsledku komunálních voleb v roce 2018 mandát panu Josefu Hodonskému, kterému 

bylo předáno Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Jiříkova, dle zákona 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Dále bylo přistoupeno ke složení slibu panem Josefem Hodonským.  

Složení slibu proběhlo tak, že starosta města pan Michal Maják přečetl slib stanovený 

v § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu města Jiříkova a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ Následně byl vyzván výše jmenovaný člen zastupitelstva ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 

 

Po složení slibu zvoleného zastupitele starosta města seznámil členy zastupitelstva 

s programem a následně dal hlasovat o programu 25. zasedání zastupitelstva města, který 

zastupitelé schválili.            hlasování = 12 pro 

 

Dále starosta města pan M. Maják konstatoval, že zápis a usnesení z 24. zasedání ZM byly 

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

a usnesení z 24. zasedání ZM považují za schválené. 

 

Poté pan starosta zahájil kontrolu usnesení: 

2. Kontrola usnesení z minulých zasedání 

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

zastupitele a občany o plnění usnesení z minulých zasedání ZM: 

Majetkové záležitosti: 17. ZM: usn. č. 334/2017 – trvá (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),  

20. ZM: usn. č. 356/2021 – splněno, 22. ZM: usn. č. 405/2021 – trvá (kupující odstoupil 

od koupě pozemku, usnesení bude revokováno na příštím zasedání ZM), usn. č. 406/2021 – 

splněno,  usn. č. 409/2021 – trvá (kupní smlouva zaslána k podpisu),  23. ZM: usn. č. 427/2021 

– splněno, usn. č. 429/2021 – trvá (dle domluvy s kupujícím bude kupní smlouva podepsána 

do 15. července 2022), 24. ZM: usn. č. 448/2022 – splněno, usn. č. 449/2022 – splněno, 
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usn. č. 450/2022 – trvá (kupní smlouva bude podepsána do konce měsíce června), usn. č. 

451/2022 – splněno, usn. č. 452/2022 – splněno, usn. č. 453/2022 – splněno, usn. č. 454/2022 

– splněno, usn. č. 455/2022 – trvá (kupní smlouva zaslána k podpisu), usn. č. 456/2022 – trvá 

(kupní smlouva zaslána k podpisu), usn. č. 457/2022 – trvá (kupní smlouva bude podepsána 

do konce června), usn. č. 458/2022 – splněno, usn. č. 459/2022 – splněno, 

Finanční záležitosti: 24. ZM: usn. č. 460/2022 – splněno, usn. č. 461/2022 – splněno, usn. č. 

462/2022 – splněno, usn. č. 463/2022 – splněno, usn. č. 464/2022 – splněno, usn. č. 465/2022 

– splněno, usn. č. 466/2022 – splněno, usn. č. 467/2022 – splněno, usn. č. 468/2022 – splněno, 

usn. č. 469/2022 – splněno, usn. č. 470/2022 – splněno, usn. č. 471/2022 – splněno, usn. č. 

472/2022 – splněno, usn. č. 473/2022 – splněno, usn. č. 474/2022 – splněno, usn. č. 475/2022 

– splněno, 

Obsah Změny č. 3 Územního plánu Jiříkov: 24. ZM: usn. č. 476/2022 – splněno, 

Návrh Směrnice č. 1/2022 „Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví Města Jiříkova“: 24. ZM: 

usn. č. 477/2022 – splněno, 

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“: 24. ZM: usn. č. 478/2022 – splněno. 

 

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

následující usnesení: 

Usnesení č. 481/2022 

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

Jiříkova.              hlasování = 12 pro 

 

3. Dotazy a připomínky občanů 

Na dotaz pana V. H. ve věci využití zpracované projektové dokumentace na výstavbu nového 

domova důchodců odpověděl starosta města pan M. Maják, že tato dokumentace 

je součástí projednávání programu zastupitelstva. 

 

4. Majetkové záležitosti Města Jiříkova 

a) prodeje nemovitostí 

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

města návrhy na prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova. Záměry prodeje nemovitostí 

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

schválila rada města ve dnech 28. 02. 2022, 11. 04. 2022, 02. 05. 2022 a jsou zveřejněny 

na úřední desce. Prodeje nemovitostí byly projednány na schůzích rady města dne 23. 05. 2022 

a 15. 06. 2022. Rada města doporučila schválit prodej nemovitostí. Finanční výbor projednal 

prodeje nemovitostí dne 13. 06. 2022 a také prodeje doporučuje schválit. Zastupitelstvo města 

po projednání přijalo níže uvedená usnesení: 

Usnesení č. 482/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části st.p.č. 505 

(zastavěná plocha - zbořeniště), části p.p.č. 4816 (zahrada), části p.p.č. 4817  (trvalý travní 

porost) a části p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1666 - 62/2021 nově 

vzniklé p.p.č. 4816/1 (zahrada) o výměře 606 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

panu F. N. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 76.720,- Kč.   

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část st.p.č. 505 

(zastavěná plocha - zbořeniště), část p.p.č. 4816 (zahrada), část p.p.č. 4817  (trvalý travní 

porost) a část p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1666 - 62/2021 nově 

vzniklé p.p.č. 4816/1  (zahrada) o výměře 606 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 
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Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 

panu F. N. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 76.720,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 483/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 4816 

(zahrada) a části p.p.č. 4817 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1666 - 62/2021 

nově vzniklé p.p.č. 4816/2 (zahrada) o výměře 126 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

manželům P. a P. M. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 19.120,- Kč.   

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 4816 

(zahrada) a část p.p.č. 4817 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1666 - 62/2021 

nově vzniklou p.p.č. 4816/2 (zahrada)  o výměře 126 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

manželům P. a P. M. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 19.120,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 484/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 219 (trvalý 

travní porost) o výměře 578 m2 a části p.p.č. 220/1 (ostatní plocha) o výměře 232 m2  vše 

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1686 - 116/2021 nově vzniklé p.p.č. 219 (trvalý travní porost) 

o výměře 810 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, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

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

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

rodinný dům. 

2. ZM rozhodlo prodat  nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 219 (trvalý 

travní porost) o výměře 578 m2 a část p.p.č. 220/1 (ostatní plocha) o výměře 232 m2 vše 

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1686 - 116/2021 nově vzniklou p.p.č. 219 (trvalý travní porost) 

o výměře 810 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, Bc. J. Š. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

10.410,- 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 rozhodlo neprodat  nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 219 (trvalý 

travní porost) o výměře 578 m2 a část  p.p.č. 220/1 (ostatní plocha) o výměře 232 m2 vše 

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1686 - 116/2021 nově vzniklou p.p.č. 219 (trvalý travní porost) 

o výměře 810 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, manželům A. a J. J. 
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4. 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. 485/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1383 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 226 m2, st.p.č. 1384 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 39 m2 

jejíž součást je stavba bez č.p., části p.p.č. 5245/1 (trvalý travní porost) o výměře 330 m2 a  části 

p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost) o výměře 440 m2 dle GOP č. 306 - 123/2022 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, panu J. D. za cenu 

dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 012/2010, tj. celkem 12.300,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1383 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 226 m2, st.p.č. 1384 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 39 m2 

jejíž součást je stavba bez č.p., část p.p.č. 5245/1 (trvalý travní porost) o výměře 330 m2 a  část 

p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost) o výměře 440 m2 dle GOP č. 306 - 123/2022 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, panu J. D. za cenu 

dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 012/2010, tj. celkem 12.300,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 486/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 6494/1 

(ostatní plocha) o výměře 244 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297 - 93/2021, která 

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

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

č. 21/2017, tj. celkem 33.330,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 6494/1 (ostatní 

plocha) o výměře 244 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297 - 93/2021, která je zapsána 

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

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

celkem 33.330,- 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. 487/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5017/2 

(ostatní plocha) o výměře 323 m2, části p.p.č. 5013/2 (zahrada)  o výměře 151 m2, části 

p.p.č. 5021 (trvalý travní porost) o výměře 488 m2 a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) 

o výměře 298 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297 - 93/2021 nově vzniklé 

p.p.č. 5017/2 (zahrada) o výměře 1260 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, manželům V. a Z. D. za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 36.250,- Kč, kde kupující zároveň podepíší 
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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. 5017/2 

(ostatní plocha) o výměře 323 m2, část p.p.č. 5013/2 (zahrada)  o výměře 151 m2, část 

p.p.č. 5021 (trvalý travní porost) o výměře 488 m2 a  část p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře  

298 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297 - 93/2021 nově vzniklou p.p.č. 5017/2 

(zahrada) o výměře 1260 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, manželům V. a Z. D. za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 36.250,- 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 = 8 pro, 4 proti 

 

Usnesení č. 488/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5026 

(trvalý travní porost) o výměře 519 m2, části p.p.č. 5024/1 (zahrada) o výměře 33 m2  a  části 

p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 769 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

dle GOP č. 297 - 93/2021 nově vzniklé p.p.č. 5026 (trvalý travní porost) o výměře 1321 m2, 

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

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům J. a T. B. za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem 162.570,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5026 (trvalý 

travní porost) o výměře 519 m2, část p.p.č. 5024/1 (zahrada) o výměře 33 m2  a  část 

p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 769 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP 

č. 297 - 93/2021 nově vzniklou p.p.č. 5026 (trvalý travní porost) o výměře 1321 m2, které jsou 

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

katastrální pracoviště Rumburk, manželům J. a T. B. za cenu a podmínek dle směrnice č. 

21/2017, tj. celkem 162.570,- Kč.  

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 489/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5247/2  

(trvalý travní porost) o výměře 334 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 298 - 123/2021,  

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

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

tj. celkem 44.580,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5247/2  (trvalý 

travní porost) o výměře 334 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 298 - 123/2021, která 

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

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

tj. celkem 44.580,- Kč. 
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3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

5. Usnesení z 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

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

usnesení z 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova. Zastupitelé města 

následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 490/2022 

ZM bere na vědomí usnesení z 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 13. 06. 2022.          hlasování = 12 pro 

 

6. Návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku 

 přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2021 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města k projednání návrh Závěrečného účtu 

Města Jiříkova za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova 

za rok 2021. Finanční výbor projednal dne 13. 06. 2022 a doporučil schválit. Rada města 

projednala dne 23. 05. 2022 a také doporučila schválit. Zastupitelé města po projednání přijali 

usnesení: 

Usnesení č. 491/2022 

1. ZM projednalo návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2021 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2021 a projednání Závěrečného 

účtu Města Jiříkova za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města 

Jiříkova za rok 2021 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, 

a to bez výhrad.  

2. ZM rozhodlo saldo příjmů a výdajů ve výši – 2.976.634,10 Kč uhradit z finančních 

prostředků roku 2022 převodem finančních prostředků ve výši 2.976.634,10 Kč do fondu 

rezerv. 

3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provést výše uvedený převod finančních 

prostředků na účet fondu rezerv měsíčně ve čtyřech splátkách do 31. 10. 2022. 

            hlasování = 12 pro 

 

7. Roční účetní závěrka Města Jiříkova k 31. 12. 2021 

Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla a projednala se zastupiteli města roční účetní závěrku 

za rok 2021 a rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden - prosinec 2021. Finanční výbor 

projednal dne 13. 06. 2022 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 23. 05. 2022 a také 

doporučila schválit. K tomuto projednávanému bodu přijali zastupitelé města usnesení: 

Usnesení č. 492/2022 

1. ZM projednalo: 

a) Účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2021, 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 12/2021. 

b) Znovu Rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2021, 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, výnosy ve výši 101.952.310,46 Kč, náklady ve výši 90.479.846,66 Kč.  

c) Výsledek hospodaření před zdaněním 17.651.073,80 Kč, daň z příjmu 6.178.610,- Kč, 

výsledek hospodaření běžného účetního období 11.472.463,80 Kč. 

d) Vyúčtování (plnění) sociálního fondu k 31. 12. 2021. 
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e) Vyúčtování (plnění) fondu rezerv k 31. 12. 2021. 

f) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Jiříkova za rok 2021. 

g) Inventarizační zprávu za rok 2021. 

h) Zprávu o výsledcích finančních kontrol Města Jiříkova za rok 2021. 

i) Souhrnnou zprávu o výsledcích provedených kontrol Města Jiříkova za rok 2021. 

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

se stavem k 31. 12. 2021.  

k) Návrh Protokolu o schvalování účetní závěrka za rok 2021.  

2. ZM rozhodlo schválit: 

a) Účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2021 se stavem k 31. 12. 2021. 

b) Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2021 Města Jiříkova ve výši 

11.472.463,80 Kč.  

c) Vyúčtování (plnění) sociálního fondu k 31. 12. 2021. 

d) Vyúčtování (plnění) fondu rezerv k 31. 12. 2021. 

3. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2021 ve výši 

0,- Kč. 

4. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2021 ve výši 5,24 %. 

            hlasování = 12 pro 

 

8. Finanční záležitosti Města Jiříkova 

a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2022 a mezitímní účetní závěrka 

za období 3/2022 

V tomto bodě paní Ing. J. Schovancová seznámila zastupitele města rozborem hospodaření 

Města Jiříkova za leden – březen 2022 a následně s nimi projednala mezitímní účetní závěrku 

Města Jiříkova za období 3/2022. Finanční výbor projednal dne 13. 06. 2022 a doporučil 

schválit. Rada města projednala dne 02. 05. 2022 a doporučila schválit. Po projednání 

zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 493/2022 

1. ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2022: 

a) příjmy ve výši 28.017.211,95 Kč, výdaje ve výši 27.507.915,96 Kč, saldo příjmů a výdajů  

ve výši 509.295,99 Kč, 

b) výnosy ve výši 33.930.193,36 Kč, náklady ve výši 18.619.466,24 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období 15.310.727,12 Kč. 

2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova za období 3/2022, 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 3/2022 schválit.   hlasování = 12 pro 

 

b) doplatek výdajů na volby 

Paní Ing. J. Schovancová přednesla k projednání zastupitelům města informaci,  

že od Krajského úřadu Ústeckého kraje byl městu poskytnut doplatek výdajů na volby 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021. Finanční výbor projednal 

dne 28. 03. 2022 a doporučil přijmout. Rada města projednala dne 11. 04. 2022 a také 

doporučila přijmout. Zastupitelé po projednání přijali usnesení: 

Usnesení č. 494/2022 

1. ZM projednalo poskytnutí doplatku výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky v roce 2021 po finančním vypořádání v roce 2022 ve výši 683,- Kč. 

2. ZM rozhodlo přijmout výše uvedený doplatek.      hlasování = 12 pro 
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c) jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek 

V dalším bodě paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města přijetí dalšího 

jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ve výši 206.005,18 Kč, který je určený  

ke zmírnění negativních dopadů epidemie Covid_19. Finanční výbor projednal dne 13. 06. 2022 

a doporučil přijmout. Rada města projednala dne 02. 05. 2022 a také doporučila přijmout. 

Zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 495/2022 

1. ZM projednalo poskytnutí jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze státního 

rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 za bonusové 

období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022 ve výši 206.005,18 Kč. Příspěvek poskytnutý 

Ministerstvem financí je určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona 

do rozpočtu obcí.  

2. ZM rozhodlo přijmout uvedený příspěvek.  

3. ZM rozhodlo o převodu výše uvedeného příspěvku ve výši 206.005,18 Kč ze základního 

běžného účtu do fondu rezerv jednorázově do 31. 07. 2022. Tento fond bude použit při tvorbě 

rozpočtu na rok 2023 k financování výdajů roku 2023. 

4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provést výše uvedený převod finančních 

prostředků na účet fondu rezerv.        hlasování = 12 pro 

 

d) příspěvek na výkon státní správy 

Dále paní Ing. J. Schovancová přednesla zastupitelům města k projednání přidělení příspěvku 

na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2022. Rada města projednala 

dne 02. 05. 2022 a doporučila přijmout. Finanční výbor projednal dne 13. 06. 2022 a doporučil 

přijmout. Po projednání zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 496/2022 

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

k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2022 ve výši 3.032.900,- Kč 

(zaokrouhleno na celé stovky), z toho 806.378,- Kč na základní působnost a 2.226.500,- Kč 

na financování veřejného opatrovnictví. 

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

obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2022 ve výši 3.032.900,- Kč. 

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

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.        hlasování = 12 pro 

 

e) dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 

První dotací, kterou paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města, byla poskytnuta 

neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti. Rada města projednala dne 02. 05. 2022 

a doporučila přijmout. Finanční výbor projednal dne 13. 06. 2022 a doporučil přijmout. 

Zastupitelé města následně po projednání přijali usnesení: 

Usnesení č. 497/2022 

1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti 

ve výši 350.777,- Kč přijatou v období od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022. 

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

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022. 

            hlasování = 12 pro 

 

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

V tomto bodě programu paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města další dotaci, 

a to dotaci na rok 2022, která je určena příspěvkové organizaci Domov „Srdce v dlaních“ – 

sociální služby Jiříkov na podporu poskytování sociálních služeb. Finanční výbor projednal 
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dne 13. 06. 2022 a doporučil přijmout. Rada města projednala dne 23. 05. 2022 a také 

doporučila přijmout.  K tomuto bodu zastupitelé města následně po projednání přijali usnesení: 

Usnesení č. 498/2022 

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

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

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

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

12.982.900,- 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 

 

g) faktura na úhradu členského příspěvku do Destinačního fondu Českého Švýcarska 

Dále paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města fakturu na úhradu členského 

příspěvku do Destinačního fondu Českého Švýcarska pro rok 2022. Finanční výbor projednal 

dne 13. 06. 2022 a doporučil schválit. Rada města projednala dne 23. 05. 2022 a také doporučila 

schválit. Následně zastupitelé města přijala usnesení:  

Usnesení č. 499/2022 

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

1161/10, Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu členského příspěvku do Destinačního fondu 

Českého Švýcarska pro rok 2022 ve výši 18.150,- Kč. 

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

příspěvek uhradit.            hlasování = 12 pro 

 

h) změna závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Jiříkov, 

Filipovská 686, okres Děčín  – příspěvková organizace 

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

č. 1 závazného ukazatele pro mateřskou školu na rok 2022. Rada města projednala 

dne 23. 05. 2022 a doporučila navýšit příspěvek. Finanční výbor projednal 

dne 13. 06. 2022 a doporučil navýšit příspěvek. Po projednání zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 500/2022 

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

organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace 

na rok 2022, a to navýšení příspěvku zřizovatele o 274.000,- Kč, tedy z celkové výše příspěvku 

1.469.000,- Kč na 1.743.000,- Kč, důvodem je nárůst cen plánovaných oprav a nákupů, a dále 

vznikly neplánované potřeby, a to nákup věšáku do umývárny a oprava kotle. 

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

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace na rok 2022 tak, že příspěvek 

zřizovatele bude zvýšen o 274.000,- Kč, tedy z celkové výše příspěvku 1.469.000,- Kč 

na 1.743.000,- Kč.  

3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – převést částku 274.000,- Kč jednorázově 

na účet příspěvkové organizace do 31. 07. 2022.      hlasování = 12 pro 

 

i) dotace – „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek 

Dále paní Ing. J. Schovancová projednala se zastupiteli města žádost „ARTE MUSICA“ 

zapsaný spolek o poskytnutí dotace na XV. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní 

hudby z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022 a současně návrh veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace. Finanční výbor projednal dne 13. 06. 2022 a doporučil poskytnout. Rada 
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města projednala dne 11. 04. 2022 a také doporučila poskytnout. Zastupitelstvo města k tomuto 

bodu po projednání přijalo usnesení: 

Usnesení č. 501/2022 

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

407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupený předsedou PhDr. J. Ch., Ph.D., 

o poskytnutí dotace v celkové výši 60.000,- Kč na XV. ročník mezinárodního festivalu varhanní 

duchovní hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2022.  

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

407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupený předsedou PhDr. J. Ch., Ph.D., 

v celkové výši 60 000,- Kč na XV. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, 

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

na rok 2022.  

3. ZM projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/9/2022/VS/EO 

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

407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupený předsedou PhDr. J. Ch., Ph.D.  

4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/9/2022/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/9/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, 

Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586.      hlasování = 12 pro 

 

j) návrh na zrušení odepsaných pohledávek 

V tomto bodě programu paní Ing. J. Schovancová zdůvodnila a projednala se zastupiteli města 

návrh na zrušení odepsaných pohledávek č. 2/2022 vedených na podrozvahovém účtu ve výši 

206.300,- Kč. Rada města projednala dne 23. 05. 2022 a doporučila schválit. Finanční výbor 

projednal dne 13. 06. 2022 a doporučil schválit. Následně zastupitelé města po projednání přijali 

usnesení: 

Usnesení č. 502/2022 

1. ZM projednalo návrh na zrušení odepsaných pohledávek č. 2/2022 vedených 

na podrozvahovém účtu ve výši 206.300,- Kč dle předloženého návrhu. 

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

206.300,- Kč dle předloženého návrhu.       hlasování = 12 pro 

 

k). návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku 

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

návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku. Vystoupení paní 

Ing. J. Schovancové doplnil starosta města pan M. Maják ve věci vyřazených zpracovaných 

projektových dokumentací, které zůstanou na odboru výstavby a životního prostředí a mohou 

být využity v budoucnu v souladu s platnou legislativou. Rada města projednala 

dne 23. 05. 2022 a doporučila vyřadit. Finanční výbor projednal dne 13. 06. 2022 a také 

doporučil vyřadit. Po projednání zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 503/2022 

1. ZM projednalo návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku v celkové 

hodnotě 2.601.848,- Kč, a to: 

a) účet 042 0008 – Domov důchodců Jiříkov ve výši 2.110.925,- Kč, 

b) účet 042 0009 – Stavební úpravy objektu č. ev. 19 ve výši 37.000,- Kč, 

c) účet 042 0011 – Studie sportovního areálu ve výši 21.000,- Kč, 

d) účet 042 0011 – Proj. dokumentace kanalizační a vodovodní přípojky ve výši 29.400,- Kč, 
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e) účet 042 0011 – Plynofikace Jiříkova – 3. etapa ve výši 23.324,- Kč, 

f) účet 042 0011 – Snížení energetické náročnosti – Antonínova 1090 ve výši 132.000,- Kč, 

g) účet 042 0011 – Vybudování dětského hřiště za č.p. 7, ul. Tylova ve výši 87.120,- Kč, 

h) účet 042 0011 – Stavba kanalizační přípojky ul. Teplická ve výši 125.199,- Kč, 

i) účet 042 0031 – Kamerový systém ve výši 35.880,- Kč. 

2. ZM rozhodlo vyřadit z majetkové a účetní evidence nedokončený dlouhodobý majetek 

v celkové hodnotě 2.601.848,- Kč, a to: 

a) účet 042 0008 – Domov důchodců Jiříkov ve výši 2.110.925,- Kč, 

b) účet 042 0009 – Stavební úpravy objektu č. ev. 19 ve výši 37.000,- Kč, 

c) účet 042 0011 – Studie sportovního areálu ve výši 21.000,- Kč, 

d) účet 042 0011 – Proj. dokumentace kanalizační a vodovodní přípojky ve výši 29.400,- Kč, 

e) účet 042 0011 – Plynofikace Jiříkova – 3. etapa ve výši 23.324,- Kč, 

f) účet 042 0011 – Snížení energetické náročnosti – Antonínova 1090 ve výši 132.000,- Kč, 

g) účet 042 0011 – Vybudování dětského hřiště za č.p. 7, ul. Tylova ve výši 87.120,- Kč, 

h) účet 042 0011 – Stavba kanalizační přípojky ul. Teplická ve výši 125.199,- Kč, 

i) účet 042 0031 – Kamerový systém ve výši 35.880,- Kč. 

            hlasování = 12 pro 

 

l) rozpočtové opatření č. 6/2022 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. 6/2022 Města Jiříkova. Finanční výbor projednal dne 13. 06. 2022 

a doporučil schválit. Rada města projednala dne 15. 06. 2022 a také doporučila schválit. 

Zastupitelé města následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 504/2022 

1. ZM projednalo návrh rozpočtového opatření č. 6/2022 Města Jiříkova. 

2. ZM rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 6/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu.           hlasování = 12 pro 

 

m) informace o obdržené výzvě k vrácení části dotace 

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

informaci o obdržené výzvě k vrácení části dotace na projekt „Jiříkov – demolice objektu 

ubytovacího zařízení č.p. 1 – hotel Beseda“. Zastupitelé města po projednání přijali usnesení: 

Usnesení č. 505/2022 

1. ZM projednalo předloženou informaci o obdržené výzvě k vrácení části dotace na projekt 

„Jiříkov – demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 – hotel Beseda“, ze dne 

27. 04. 2022, zaslané příjemci dotace ze strany poskytovatele dotace Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR, na základě které, má příjemce dotace povinnost do 15 dnů vrátit část poskytnuté 

dotace ve výši 3.101,68 Kč. 

2. ZM schvaluje provedení úhrady části dotace a souhlasí s výší úhrady části dotace 

ve výši 3.101,68 Kč na základě výzvy ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

ze dne 27. 04. 2022.          hlasování = 12 pro 

 

9. Usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

Dále pan Mgr. J. Semerád seznámil zastupitele města s usnesením z 10. zasedání Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Jiříkova. Následně zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 506/2022 

ZM bere na vědomí usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 25. 05. 2022.          hlasování = 12 pro 
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10. Návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných 

prostranstvích“ 

Pan Miroslav Sabo přednesl, zdůvodnil a projednal se zastupiteli města návrh „Obecně závazné 

vyhlášky Města Jiříkov, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích“. Rada města 

projednala dne 30. 05. 2022 a doporučila zastupitelstvu města vydat tuto obecně závaznou 

vyhlášku. K tomuto bodu po projednání zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 507/2022 

1. ZM projednalo předložený návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o pravidlech 

pro pohyb psů na veřejných prostranstvích“. Tato vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku 

Města Jiříkov č. 1/2005, o pravidlech pro volný pohyb psů na veřejném prostranství 

a o vymezení prostoru pro volné pobíhání psů, ze dne 29. 11. 2005. 

2. ZM rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), c) 

a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů „Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov, o pravidlech pro pohyb psů 

na veřejných prostranstvích“.             hlasování = 11 pro, 1 se zdržel 

 

11. Návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, kterou se stanoví obecní systém 

odpadového hospodářství 

Druhým návrhem obecně závazné vyhlášky, který přednesl, zdůvodnil a projednal pan M. Sabo 

se zastupiteli města byl návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, kterou se stanoví 

obecní systém odpadového hospodářství“. Rada města projednala dne 30. 05. 2022 a doporučila 

zastupitelstvu města vydat tuto obecně závaznou vyhlášku. Zastupitelé města následně 

po projednání přijali usnesení: 

Usnesení č. 508/2022 

1. ZM projednalo předložený návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, kterou se 

stanoví obecní systém odpadového hospodářství“. Tato vyhláška ruší Obecně závaznou 

vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním 

odpadem na území města Jiříkov, ze dne 14. 12. 2015. 

2. ZM rozhodlo vydat, na základě § 59 odst. 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a podle 

§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů „Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov, kterou se stanoví obecní 

systém odpadového hospodářství“.        hlasování = 12 pro 

 

12. Různé 

a) změna č. 3 Územního plánu Jiříkov 

V tomto projednávaném bodě pan M. Sabo přednesl zastupitelům města odůvodnění Změny 

č. 3 Územního plánu Jiříkov, která je zpracována v souladu s politikou územního rozvoje ČR, 

platnou dokumentací, stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu. Rada 

města projednala dne 15. 06. 2022 a doporučila zastupitelstvu města vydat Změnu č. 3 

Územního plánu Jiříkov. Po projednání zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 509/2022 

1. ZM bere na vědomí odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Jiříkov, obsahující 

vyhodnocení změny č. 3 k Politice územního rozvoje ČR a ke krajské dokumentaci ZÚR 

Ústeckého kraje a výsledek projednání. 

2. ZM ověřilo ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že zpracovaná Změna č. 3 Územního plánu 

Jiříkov není v rozporu: 

1. s Politikou územního rozvoje ČR ve znění pozdějších aktualizací, 
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2. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního 

rozvoje Ústeckého kraje ve znění pozdějších aktualizací, 

3. se stanovisky dotčených orgánů, 

4. s výsledkem řešení rozporů, 

5. se stanoviskem krajského úřadu. 

3. ZM vydává Změnu č. 3 Územního plánu Jiříkov formou opatření obecné povahy (OOP), 

podle § 6 odst. 5 písm. c), § 54 odst. 2 ve spojení s § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle § 171 

a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

            hlasování = 12 pro 

 

b) statut Městské policie Jiříkov 

Pan Mgr. J. Semerád projednal se zastupiteli města návrh Statutu Městské policie Jiříkov, který 

byl zpracován a aktualizován dle změn vyplývajících z právních předpisů a nařízení. Rada 

města projednala dne 15. 06. 2022 a doporučila zastupitelstvu města schválit Statut Městské 

policie Jiříkov. Zastupitelé města následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 510/2022 

1. ZM projednalo předložený návrh Statutu Městské policie Jiříkov zpracovaný pověřeným 

strážníkem Městské policie Jiříkov, který byl zpracován a aktualizován dle změn vyplývajících 

z právních předpisů a nařízení, kterými se statut řídí.  

2. ZM rozhodlo schválit Statut Městské policie Jiříkov zpracovaný pověřeným strážníkem 

Městské policie Jiříkov, který byl zpracován a aktualizován dle změn vyplývajících z právních 

předpisů a nařízení, kterými se statut řídí.        hlasování = 12 pro 

 

c) velitel Městské policie Jiříkov 

Starosta města pan M. Maják přednesl, zdůvodnil a projednal se zastupiteli města návrh 

na ustanovení funkce velitel Městské policie Jiříkov místo pozice pověřený strážník Městské 

policie Jiříkov. K tomuto bodu zastupitelé města po projednání přijali usnesení: 

Usnesení č. 511/2022 

1. ZM projednalo návrh starosty města na základě doporučení kontrolního orgánu Krajského 

úřadu Ústeckého kraje ustanovit místo pozice pověřeného strážníka Městské policie Jiříkov 

funkci velitele Městské policie Jiříkov. 

2. ZM rozhodlo v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 

předpisů, ustanovit místo pozice pověřený strážník Městské policie Jiříkov, funkci velitel 

Městské policie Jiříkov s účinností od 01. 07. 2022. 

3. ZM rozhodlo v souladu s § 3 odst. 2 zákona č.  553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů, jmenovat do funkce velitel Městské policie Jiříkov, strážníka Městské 

policie Jiříkov pana Jiřího Domanského s účinností od 01. 07. 2022.    

              hlasování = 12 pro 

d) odměna neuvolněnému členu zastupitelstva 

Starosta města pan M. Maják připomněl, že dnem 30. 5. 2022 vznikl mandát panu Josefu 

Hodonskému, kterému bylo předáno „Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva 

města Jiříkova“, podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na dnešním zastupitelstvu města složil slib. 

Je proto na zastupitelstvu města stanovit neuvolněnému členu zastupitelstva výši odměny a den, 

od kterého mu náleží. Zastupitelé města následně přijali usnesení: 

Usnesení č. 512/2022 

ZM rozhodlo stanovit neuvolněnému členu Zastupitelstva města Jiříkova panu Josefu 

HODONSKÉMU dle usnesení č. 198/2020 z 11. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 
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konaného dne 04. 02. 2020 odměnu za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna stanovená 

zastupitelstvem s platností od 01. 07. 2022.           hlasování = 11 pro, 1 se zdržel 

 

V 17:35 se omluvil zastupitel města p. E. Fodor a odešel ze zasedání zastupitelstva. 

 

e) informace o činnosti rady města 

V posledním bodě v rámci projednávání bodů programu zastupitelstva starosta města 

pan M. Maják přednesl zastupitelům města informace o činnosti rady města za období 

od posledního zasedání zastupitelstva města, a to informace z 96. schůze RM konané 

dne 18. 03. 2022, informace z 97. schůze RM konané dne 28. 03. 2022, informace z 98. schůze 

RM konané dne 11. 04. 2022, informace z 99. schůze RM konané dne 26. 04. 2022, informace 

ze 100. schůze RM konané dne 02. 05. 2022, informace ze 101. schůze RM konané 

dne 23. 05. 2022, informace ze 102. schůze RM konané dne 30. 05. 2022. K tomuto bodu 

zastupitelé města přijali usnesení: 

Usnesení č. 513/2022 

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 = 11 pro 

 

13. Diskuze členů Zastupitelstva města Jiříkova 

Na dotaz paní N. Stožické ve věci nové ředitelky příspěvkové organizace Domov „Srdce 

v dlaních“ – sociální služby Jiříkov odpověděl místostarosta města pan Ing. J. Jurajda. 

 

14. Závěr 

Starosta města pan Michal Maják poděkoval přítomným za účast a ukončil 25. zasedání 

Zastupitelstva města Jiříkova v 17:44 hodin. 

 

 

 

V Jiříkově dne 29. června 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 25. zasedání Zastupitelstva města Jiříkov konaného dne 21. června 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) prodeje nemovitostí 

            5.   Usnesení z 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

            6.   Návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku 

                  přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2021 

            7.   Roční účetní závěrka Města Jiříkova k 31. 12. 2021 

 8.   Finanční záležitosti Města Jiříkova 

      a) rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2022 a mezitímní účetní 

                     závěrka za období 3/2022 

      b) doplatek výdajů na volby 

        c) jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek 

        d) příspěvek na výkon státní správy 

      e) dotace na aktivní politiku zaměstnanosti 

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

                  g) faktura na úhradu členského příspěvku do Destinačního fondu Českého 

                      Švýcarska 

      h) změna závazného ukazatele hospodaření příspěvkové organizace Mateřská 

           škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín –  příspěvková organizace 

       i) dotace – „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek 

         j) návrh na zrušení odepsaných pohledávek 

        k) návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku 

l) rozpočtové opatření č. 6/2022 Města Jiříkova 

m) informace o obdržené výzvě k vrácení části dotace 

            9.   Usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

          10.   Návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o pravidlech pro pohyb psů 

                  na veřejných prostranstvích“ 

          11.   Návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, kterou se stanoví obecní 

                  systém odpadového hospodářství“ 

          12.   Různé 

                  a) změna č. 3 Územního plánu Jiříkov 

                  b) statut Městské policie Jiříkov 

                  c) velitel Městské policie Jiříkov 

                  d) odměna neuvolněnému členu zastupitelstva 

                  e) informace o činnosti rady města           

          13.   Diskuze členů Zastupitelstva města Jiříkova 

          14.   Závěr 



 17 

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

 

Usnesení č. 481/2022 

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

Jiříkova.             

 

Usnesení č. 482/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části st.p.č. 505 

(zastavěná plocha - zbořeniště), části p.p.č. 4816 (zahrada), části p.p.č. 4817  (trvalý travní 

porost) a části p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1666 - 62/2021 nově 

vzniklé p.p.č. 4816/1 (zahrada) o výměře 606 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

panu F. N. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 76.720,- Kč.   

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část st.p.č. 505 

(zastavěná plocha - zbořeniště), část p.p.č. 4816 (zahrada), část p.p.č. 4817  (trvalý travní 

porost) a část p.p.č. 5944/1 (ostatní plocha) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1666 - 62/2021 nově 

vzniklé p.p.č. 4816/1  (zahrada) o výměře 606 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví Města 

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

panu F. N za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 76.720,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 483/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 4816 

(zahrada) a části p.p.č. 4817 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1666 - 62/2021 

nově vzniklé p.p.č. 4816/2 (zahrada) o výměře 126 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

manželům P. a P. M. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 19.120,- Kč.   

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 4816 

(zahrada) a část p.p.č. 4817 (trvalý travní porost) vše v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1666 - 62/2021 

nově vzniklou p.p.č. 4816/2 (zahrada)  o výměře 126 m2, které jsou zapsány na listu vlastnictví 

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

manželům P. a P. M. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, tj. celkem 19.120,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 484/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 219 (trvalý 

travní porost) o výměře 578 m2 a části p.p.č. 220/1 (ostatní plocha) o výměře 232 m2  vše 

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1686 - 116/2021 nově vzniklé p.p.č. 219 (trvalý travní porost) 

o výměře 810 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, za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

10.410,- 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. 

2. ZM rozhodlo prodat  nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 219 (trvalý 

travní porost) o výměře 578 m2 a část p.p.č. 220/1 (ostatní plocha) o výměře 232 m2 vše 

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1686 - 116/2021 nově vzniklou p.p.č. 219 (trvalý travní porost) 

o výměře 810 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, Bc. J. Š. za cenu a podmínek dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 

10.410,- 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 rozhodlo neprodat  nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 219 (trvalý 

travní porost) o výměře 578 m2 a část  p.p.č. 220/1 (ostatní plocha) o výměře 232 m2 vše 

v k.ú. Jiříkov, dle GOP č. 1686 - 116/2021 nově vzniklou p.p.č. 219 (trvalý travní porost) 

o výměře 810 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, manželům A. a J. J. 

4. 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. 485/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1383 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 226 m2, st.p.č. 1384 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 39 m2 

jejíž součást je stavba bez č.p., části p.p.č. 5245/1 (trvalý travní porost) o výměře 330 m2 a  části 

p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost) o výměře 440 m2 dle GOP č. 306 - 123/2022 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, panu J. D. za cenu 

dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 012/2010, tj. celkem 12.300,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to st.p.č. 1383 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 226 m2, st.p.č. 1384 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 39 m2 

jejíž součást je stavba bez č.p., část p.p.č. 5245/1 (trvalý travní porost) o výměře 330 m2 a  část 

p.p.č. 5246/2 (trvalý travní porost) o výměře 440 m2 dle GOP č. 306 - 123/2022 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, panu J. D. za cenu 

dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 012/2010, tj. celkem 12.300,- Kč. 

3. ZM ukládá: 

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

ve vlastnictví Města Jiříkova, 

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

 

Usnesení č. 486/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 6494/1 

(ostatní plocha) o výměře 244 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297 - 93/2021, která 

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

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

č. 21/2017, tj. celkem 33.330,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 6494/1 (ostatní 

plocha) o výměře 244 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297 - 93/2021, která je zapsána 
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na listu vlastnictví Města Jiříkov č. 873 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 

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

tj. celkem 33.330,- 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. 487/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5017/2 

(ostatní plocha) o výměře 323 m2, části p.p.č. 5013/2 (zahrada)  o výměře 151 m2, části 

p.p.č. 5021 (trvalý travní porost) o výměře 488 m2 a  části p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) 

o výměře 298 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297 - 93/2021 nově vzniklé 

p.p.č. 5017/2 (zahrada) o výměře 1260 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, manželům V. a Z. D. za cenu a podmínek 

dle směrnice č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 36.250,- 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. 5017/2 

(ostatní plocha) o výměře 323 m2, část p.p.č. 5013/2 (zahrada)  o výměře 151 m2, část 

p.p.č. 5021 (trvalý travní porost) o výměře 488 m2 a  část p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře  

298 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 297 - 93/2021 nově vzniklou p.p.č. 5017/2 

(zahrada) o výměře 1260 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, manželům V. a Z. D. za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, bod 3.1.1., tj. celkem 36.250,- 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. 488/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitostí ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5026 

(trvalý travní porost) o výměře 519 m2, části p.p.č. 5024/1 (zahrada) o výměře 33 m2  a  části 

p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 769 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, 

dle GOP č. 297 - 93/2021 nově vzniklé p.p.č. 5026 (trvalý travní porost) o výměře 1321 m2, 

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

kraj, katastrální pracoviště Rumburk, manželům J. a T. B. za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem 162.570,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5026 (trvalý 

travní porost) o výměře 519 m2, část p.p.č. 5024/1 (zahrada) o výměře 33 m2  a  část 

p.p.č. 6494/1 (ostatní plocha) o výměře 769 m2 vše v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP 

č. 297 - 93/2021 nově vzniklou p.p.č. 5026 (trvalý travní porost) o výměře 1321 m2, které jsou 

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

katastrální pracoviště Rumburk, manželům J. a T. B. za cenu a podmínek dle směrnice 

č. 21/2017, tj. celkem 162.570,- Kč.  
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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. 489/2022 

1. ZM projednalo prodej nemovitosti ve vlastnictví Města Jiříkova, a to části p.p.č. 5247/2  

(trvalý travní porost) o výměře 334 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 298 - 123/2021,  

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

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

tj. celkem 44.580,- Kč. 

2. ZM rozhodlo prodat nemovitost ve vlastnictví Města Jiříkova, a to část p.p.č. 5247/2  (trvalý 

travní porost) o výměře 334 m2 v k.ú. Filipov u Jiříkova, dle GOP č. 298 - 123/2021, která 

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

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

tj. celkem 44.580,- 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. 490/2022 

ZM bere na vědomí usnesení z 24. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 13. 06. 2022.         

 

Usnesení č. 491/2022 

1. ZM projednalo návrh Závěrečného účtu Města Jiříkova za rok 2021 včetně Zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření Města Jiříkova za rok 2021 a projednání Závěrečného 

účtu Města Jiříkova za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Města 

Jiříkova za rok 2021 uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, 

a to bez výhrad.  

2. ZM rozhodlo saldo příjmů a výdajů ve výši – 2.976.634,10 Kč uhradit z finančních 

prostředků roku 2022 převodem finančních prostředků ve výši 2.976.634,10 Kč do fondu 

rezerv. 

3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provést výše uvedený převod finančních 

prostředků na účet fondu rezerv měsíčně ve čtyřech splátkách do 31. 10. 2022. 

 

Usnesení č. 492/2022 

1. ZM projednalo: 

a) Účetní závěrku Města Jiříkova k 31. 12. 2021, 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 12/2021. 

b) Znovu Rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – prosinec 2021, 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, výnosy ve výši 101.952.310,46 Kč, náklady ve výši 90.479.846,66 Kč.  

c) Výsledek hospodaření před zdaněním 17.651.073,80 Kč, daň z příjmu 6.178.610,- Kč, 

výsledek hospodaření běžného účetního období 11.472.463,80 Kč. 

d) Vyúčtování (plnění) sociálního fondu k 31. 12. 2021. 

e) Vyúčtování (plnění) fondu rezerv k 31. 12. 2021. 
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f) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Jiříkova za rok 2021. 

g) Inventarizační zprávu za rok 2021. 

h) Zprávu o výsledcích finančních kontrol Města Jiříkova za rok 2021. 

i) Souhrnnou zprávu o výsledcích provedených kontrol Města Jiříkova za rok 2021. 

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

se stavem k 31. 12. 2021.  

k) Návrh Protokolu o schvalování účetní závěrka za rok 2021.  

2. ZM rozhodlo schválit: 

a) Účetní závěrku Města Jiříkova za účetní období roku 2021 se stavem k 31. 12. 2021. 

b) Výsledek hospodaření běžného účetního období roku 2021 Města Jiříkova ve výši 

11.472.463,80 Kč.  

c) Vyúčtování (plnění) sociálního fondu k 31. 12. 2021. 

d) Vyúčtování (plnění) fondu rezerv k 31. 12. 2021. 

3. ZM bere na vědomí zástavní právo na majetek Města Jiříkova k 31. 12. 2021 ve výši 

0,- Kč. 

4. ZM bere na vědomí dluhovou službu Města Jiříkova k 31. 12. 2021 ve výši 5,24 %. 

 

Usnesení č. 493/2022 

1. ZM bere na vědomí rozbor hospodaření Města Jiříkova za leden – březen 2022: 

a) příjmy ve výši 28.017.211,95 Kč, výdaje ve výši 27.507.915,96 Kč, saldo příjmů a výdajů  

ve výši 509.295,99 Kč, 

b) výnosy ve výši 33.930.193,36 Kč, náklady ve výši 18.619.466,24 Kč, výsledek hospodaření 

běžného účetního období 15.310.727,12 Kč. 

2. ZM projednalo mezitímní účetní závěrku Města Jiříkova za období 3/2022, 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 3/2022 schválit. 

 

Usnesení č. 494/2022 

1. ZM projednalo poskytnutí doplatku výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky v roce 2021 po finančním vypořádání v roce 2022 ve výši 683,- Kč. 

2. ZM rozhodlo přijmout výše uvedený doplatek.     

 

Usnesení č. 495/2022 

1. ZM projednalo poskytnutí jednorázového nenávratného neúčelového příspěvku ze státního 

rozpočtu dle zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022 za bonusové 

období od 22. listopadu 2021 do 31. ledna 2022 ve výši 206.005,18 Kč. Příspěvek poskytnutý 

Ministerstvem financí je určený ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona 

do rozpočtu obcí.  

2. ZM rozhodlo přijmout uvedený příspěvek.  

3. ZM rozhodlo o převodu výše uvedeného příspěvku ve výši 206.005,18 Kč ze základního 

běžného účtu do fondu rezerv jednorázově do 31. 07. 2022. Tento fond bude použit při tvorbě 

rozpočtu na rok 2023 k financování výdajů roku 2023. 

4. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – provést výše uvedený převod finančních 

prostředků na účet fondu rezerv.       

 

Usnesení č. 496/2022 

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

k rozpočtům obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2022 ve výši 3.032.900,- Kč 
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(zaokrouhleno na celé stovky), z toho 806.378,- Kč na základní působnost a 2.226.500,- Kč 

na financování veřejného opatrovnictví. 

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

obcí na výkon státní správy v působnosti obcí na rok 2022 ve výši 3.032.900,- Kč. 

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

z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022.      

 

Usnesení č. 497/2022 

1. ZM projednalo poskytnutou neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti 

ve výši 350.777,- Kč přijatou v období od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022. 

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

poskytnutých finančních prostředků budou kryty z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2022. 

 

Usnesení č. 498/2022 

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

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

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

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

12.982.900,- 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. 499/2022 

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

1161/10, Krásná Lípa, IČ: 25436911, na úhradu členského příspěvku do Destinačního fondu 

Českého Švýcarska pro rok 2022 ve výši 18.150,- Kč. 

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

příspěvek uhradit.     

 

Usnesení č. 500/2022 

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

organizace Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace 

na rok 2022, a to navýšení příspěvku zřizovatele o 274.000,- Kč, tedy z celkové výše příspěvku 

1.469.000,- Kč na 1.743.000,- Kč, důvodem je nárůst cen plánovaných oprav a nákupů, a dále 

vznikly neplánované potřeby, a to nákup věšáku do umývárny a oprava kotle. 

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

Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín – příspěvková organizace na rok 2022 tak, že příspěvek 

zřizovatele bude zvýšen o 274.000,- Kč, tedy z celkové výše příspěvku 1.469.000,- Kč 

na 1.743.000,- Kč.  

3. ZM ukládá: vedoucí ekonomického odboru – převést částku 274.000,- Kč jednorázově 

na účet příspěvkové organizace do 31. 07. 2022.   

 

Usnesení č. 501/2022 

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

407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupený předsedou PhDr. J. Ch., Ph.D., 

o poskytnutí dotace v celkové výši 60.000,- Kč na XV. ročník mezinárodního festivalu varhanní 

duchovní hudby, a to na květiny pro umělce, ubytování a honoráře pro umělce, z rozpočtu 

Města Jiříkova na rok 2022.  
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2. ZM rozhodlo poskytnout dotaci „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, Františkova 13, 

407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupený předsedou PhDr. J. Ch., Ph.D., 

v celkové výši 60 000,- Kč na XV. ročník mezinárodního festivalu varhanní duchovní hudby, 

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

na rok 2022.  

3. ZM projednalo návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. SO/9/2022/VS/EO 

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

407 53 Jiříkov, IČ: 22668586, zastoupený předsedou PhDr. J. Ch., Ph.D.  

4. ZM rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. SO/9/2022/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/9/2022/VS/EO, mezi Městem Jiříkov a „ARTE MUSICA“ zapsaný spolek, 

Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ: 22668586.    

 

Usnesení č. 502/2022 

1. ZM projednalo návrh na zrušení odepsaných pohledávek č. 2/2022 vedených 

na podrozvahovém účtu ve výši 206.300,- Kč dle předloženého návrhu. 

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

206.300,- Kč dle předloženého návrhu.  

 

Usnesení č. 503/2022 

1. ZM projednalo návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku v celkové 

hodnotě 2.601.848,- Kč, a to: 

a) účet 042 0008 – Domov důchodců Jiříkov ve výši 2.110.925,- Kč, 

b) účet 042 0009 – Stavební úpravy objektu č. ev. 19 ve výši 37.000,- Kč, 

c) účet 042 0011 – Studie sportovního areálu ve výši 21.000,- Kč, 

d) účet 042 0011 – Proj. dokumentace kanalizační a vodovodní přípojky ve výši 29.400,- Kč, 

e) účet 042 0011 – Plynofikace Jiříkova – 3. etapa ve výši 23.324,- Kč, 

f) účet 042 0011 – Snížení energetické náročnosti – Antonínova 1090 ve výši 132.000,- Kč, 

g) účet 042 0011 – Vybudování dětského hřiště za č.p. 7, ul. Tylova ve výši 87.120,- Kč, 

h) účet 042 0011 – Stavba kanalizační přípojky ul. Teplická ve výši 125.199,- Kč, 

i) účet 042 0031 – Kamerový systém ve výši 35.880,- Kč. 

2. ZM rozhodlo vyřadit z majetkové a účetní evidence nedokončený dlouhodobý majetek 

v celkové hodnotě 2.601.848,- Kč, a to: 

a) účet 042 0008 – Domov důchodců Jiříkov ve výši 2.110.925,- Kč, 

b) účet 042 0009 – Stavební úpravy objektu č. ev. 19 ve výši 37.000,- Kč, 

c) účet 042 0011 – Studie sportovního areálu ve výši 21.000,- Kč, 

d) účet 042 0011 – Proj. dokumentace kanalizační a vodovodní přípojky ve výši 29.400,- Kč, 

e) účet 042 0011 – Plynofikace Jiříkova – 3. etapa ve výši 23.324,- Kč, 

f) účet 042 0011 – Snížení energetické náročnosti – Antonínova 1090 ve výši 132.000,- Kč, 

g) účet 042 0011 – Vybudování dětského hřiště za č.p. 7, ul. Tylova ve výši 87.120,- Kč, 

h) účet 042 0011 – Stavba kanalizační přípojky ul. Teplická ve výši 125.199,- Kč, 

i) účet 042 0031 – Kamerový systém ve výši 35.880,- Kč. 

 

Usnesení č. 504/2022 

1. ZM projednalo návrh rozpočtového opatření č. 6/2022 Města Jiříkova. 

2. ZM rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 6/2022 Města Jiříkova dle předloženého 

návrhu. 
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Usnesení č. 505/2022 

1. ZM projednalo předloženou informaci o obdržené výzvě k vrácení části dotace na projekt 

„Jiříkov – demolice objektu ubytovacího zařízení č.p. 1 – hotel Beseda“, ze dne 

27. 04. 2022, zaslané příjemci dotace ze strany poskytovatele dotace Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR, na základě které, má příjemce dotace povinnost do 15 dnů vrátit část poskytnuté 

dotace ve výši 3.101,68 Kč. 

2. ZM schvaluje provedení úhrady části dotace a souhlasí s výší úhrady části dotace 

ve výši 3.101,68 Kč na základě výzvy ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

ze dne 27. 04. 2022.   

 

Usnesení č. 506/2022 

ZM bere na vědomí usnesení z 10. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova 

ze dne 25. 05. 2022.    

 

Usnesení č. 507/2022 

1. ZM projednalo předložený návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, o pravidlech 

pro pohyb psů na veřejných prostranstvích“. Tato vyhláška ruší Obecně závaznou vyhlášku 

Města Jiříkov č. 1/2005, o pravidlech pro volný pohyb psů na veřejném prostranství 

a o vymezení prostoru pro volné pobíhání psů, ze dne 29. 11. 2005. 

2. ZM rozhodlo vydat, na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a), c) 

a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů „Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov, o pravidlech pro pohyb psů 

na veřejných prostranstvích“.   

 

Usnesení č. 508/2022 

1. ZM projednalo předložený návrh „Obecně závazné vyhlášky Města Jiříkov, kterou se 

stanoví obecní systém odpadového hospodářství“. Tato vyhláška ruší Obecně závaznou 

vyhlášku Města Jiříkov č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním 

odpadem na území města Jiříkov, ze dne 14. 12. 2015. 

2. ZM rozhodlo vydat, na základě § 59 odst. 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a podle 

§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů „Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov, kterou se stanoví obecní 

systém odpadového hospodářství“.  

 

Usnesení č. 509/2022 

1. ZM bere na vědomí odůvodnění Změny č. 3 Územního plánu Jiříkov, obsahující 

vyhodnocení změny č. 3 k Politice územního rozvoje ČR a ke krajské dokumentaci ZÚR 

Ústeckého kraje a výsledek projednání. 

2. ZM ověřilo ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, že zpracovaná Změna č. 3 Územního plánu 

Jiříkov není v rozporu: 

6. s Politikou územního rozvoje ČR ve znění pozdějších aktualizací, 

7. s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního 

rozvoje Ústeckého kraje ve znění pozdějších aktualizací, 

8. se stanovisky dotčených orgánů, 

9. s výsledkem řešení rozporů, 

10. se stanoviskem krajského úřadu. 
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3. ZM vydává Změnu č. 3 Územního plánu Jiříkov formou opatření obecné povahy (OOP), 

podle § 6 odst. 5 písm. c), § 54 odst. 2 ve spojení s § 55b odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle § 171 

a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Usnesení č. 510/2022 

1. ZM projednalo předložený návrh Statutu Městské policie Jiříkov zpracovaný pověřeným 

strážníkem Městské policie Jiříkov, který byl zpracován a aktualizován dle změn vyplývajících 

z právních předpisů a nařízení, kterými se statut řídí.  

2. ZM rozhodlo schválit Statut Městské policie Jiříkov zpracovaný pověřeným strážníkem 

Městské policie Jiříkov, který byl zpracován a aktualizován dle změn vyplývajících z právních 

předpisů a nařízení, kterými se statut řídí.   

 

Usnesení č. 511/2022 

1. ZM projednalo návrh starosty města na základě doporučení kontrolního orgánu Krajského 

úřadu Ústeckého kraje ustanovit místo pozice pověřeného strážníka Městské policie Jiříkov 

funkci velitele Městské policie Jiříkov. 

2. ZM rozhodlo v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 

předpisů, ustanovit místo pozice pověřený strážník Městské policie Jiříkov, funkci velitel 

Městské policie Jiříkov s účinností od 01. 07. 2022. 

3. ZM rozhodlo v souladu s § 3 odst. 2 zákona č.  553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů, jmenovat do funkce velitel Městské policie Jiříkov, strážníka Městské 

policie Jiříkov pana Jiřího Domanského s účinností od 01. 07. 2022.    

 

Usnesení č. 512/2022 

ZM rozhodlo stanovit neuvolněnému členu Zastupitelstva města Jiříkova panu Josefu 

HODONSKÉMU dle usnesení č. 198/2020 z 11. zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 04. 02. 2020 odměnu za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna stanovená 

zastupitelstvem s platností od 01. 07. 2022.    

 

Usnesení č. 513/2022 

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.  

 

 

Ověřovatelé usnesení: 

 

 

 

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

         pan Petr Dufek      pan Rudolf Mark 

 

 

V Jiříkově dne 29. června 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 


